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ماندگاری ملت ایران  :با تکیه بر ملیگرایی ایرانی

سخن نخست
ملیگرایی ایرانی  ،روان ملت ایران است
ملیگرایی ایرانی  ،مکتبی است انســانی و انساندوست و در نتیجه  ،تکیه گاه نیرومند پیشرفت و توســعه پایدار در درون کشور و مبشر آشتی ،
دوستی و دفاع از حق همهی ملت های جهان برای برخورداری از زیستی شایسته و مستقل  ،در سرتاسر گیتی .
مکتب ملی گرایی ایرانی بر این باور است که :

					بنیآدم اعضـای یـک پیکر اند

					چو عضوی به درد آورد روزگار

و نیز بر این باور است که :

					تو کز محنت دیگران بـیغمی

			 که در آفـرینش ز یک گوهر اند

			 دگر عضوهــا را نمانـد قـرار

			 نشاید که نامـت نهــد آدمـی

مکتب ملیگرایی براین باور است که :

					میازار مــوری که دانهکش است 			 که جان دارد و جان شیرین خوش است

مکتب ملی گرایی ایرانی بر این باور است که  « :با محبت  ،خارها گل میشوند » .
از این رو  ،ملیگرایی ایرانی ،مکتبی است انساندوست ؛ آشتیجو و نیکخواه ملت ایران و همهی ملتهای جهان .
ملی گرایی ایرانی  ،روان ملت ایران است و پاســدار منافع ملی ایران یعنی برتر انگاشــتن منافع ملی بر منافع فردی  .در این راستا  ,هر لحظه که
الزم باشد  ,فرد آماده است که برای دفاع از منافع ملی و پاسداشت یک پارچگی ســرزمینی  ,جان خود را نیز فدا کند  .همین باور است که از گاه کهن
تا به امروز  ،این سرزمین را پایدارنگاه داشته است و هرگاه مورد تجاوز و اشــغال قرار گرفته است و یا دچار تجزیه گردیده است  ،ملیگرایی ایرانی،
متجاوزان را از کشور بیرون کرده است و وحدت همهی سرزمینهای ایرانینشــین و همهی مردمان ایرانیتبار را دو باره بازسازی کرده است  ،اگر
هشتصد و پنجاه سال یا حتا هزارهای به درازا کشیده شده باشد .
رسالت ملیگرایی ایرانی به حکم آنکه « بنیآدم اعضای یک پیکراند »  ،جهانی است و جهانشــمول  .از این رو  ،ملیگرایی ایرانی  ،حامی همهی
ملتهای جهان در نبرد علیه استعمار  ،استثمار و استبداد است  .از این رو  ،حاکمان ایرانی  ،با هر باور  ،باید اصول ملیگرایی ایرانی را بشناسند و به فرمان
های آن گردن نهند  .زیا ن رسانی به اصول ملیگرایی ایرانی  ،میتواند پیآمدهای سنگینی برای کشور و حیات سیاسی ملت ایران داشته باشد .
رواج سب و لعن ملیگرایی و حتا یاری مالی از خزانهی ملت برای آسیبرســانی به ملیگرایی ایرانی یا « روان ملت ایران » و مکتب « پاسداری از
منافع ملی »  ،زیانهای بسیاری تاکنون برای کشور به بار آورده است که از مظاهر آن میتوان از قومیتتراشی و قومیتسازی  ،نفرتپراکنی قومی ،
جداسری و تجزیهخواهی و دورسازی مردم و ملت ایران از فرهنگ  ،تاریخ و تمدن کشورنام برد  .نتیجهی این اقدامها  ،عبارتند از پراکندگیملی  ،از
دسترفتن خودباوری ملی و تبدیل کشور به جوالنگاه اندیشههای بیگانه و شکسته شدن سد پایداریملی برابر تهاجم فرهنگی .
البته خود نظام هم به زیانهای نفی ملیگرایی ایرانی پی برده است  .از این رو  ،چندی پیش آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اسالمی،
راه برونرفت از « سختیهای مقطع فعلی » را « ملیاندیشی » عنوان کردند  .ایشــان گفتند  « :ما در مقطع فعلي جز ملي انديشيدن نبايد کار ديگري
کنيم .من اين را به عنوان يک دولتمرد جمهوري اسالمی میگويم » .
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بحرین  :از استان چهاردهم تا ...
شورای
نویسندگان

در سال  1349محمدرضا پهلوی و هیات حاکمهی خائن وقت  ،تن به جدایی
بحرین دادند ؛ در صورتی که در همان هنگام بر پایهی تقسیمات کشوری  ،بحرین
استان چهاردهم ایران بود  .در جریان بحرین گروه پارلمانی پان ایرانیست  ،دولت
« مجری اوامر شاهنشــاه » را اســتیضاح کرد و در همهی این فراگشت شوم با
تجزیهی بحرین مخالفت کرد .
در این فرآیند و با تحکیم جایگاه حاکمان مهاجر بحرین  ،ســیهروزی بیشتر
هم خانمانان و هم میهنان ما در بحرین  ،شــدت گرفت  .حاکمان مهاجر  ،برای
دگرگون سازی بافت جمعیت ایرانی ـ شــیعی بحرین  ،دست به اخراج و نفیبلد
ساکنان بحرین و دادن شهروندی به عربزبان اهل تسنن زدند و این سرزمین را
بدل به زندان بزرگی برای مردم این سرزمین نمودند .
خیزش همهجانبهی مردم بحرین علیــه خاندان مهاجر آلخلیفه در  14فوریه
 20 ( 2011بهمن  ، ) 1390بر جنایت و درندهخویی خاندان مهاجر آل خلیفه افزود
و با ورود نیروهای عربستان ســعودی به یاری حاکمان بحرین  ،بحرین بیش از
پیش رنگ خون به خود گرفت .
خیزش  14فوریه بدین معنا نیســت که پیش از آن بحریــن آرام بود  .مردم
بحرین نامیدن  14فوریه بــه عنوان نقطه آغاز قیام مــردم بحرین به این معنی
نیســت که پیش از آن مردم بحرین اعتراضی نداشــته اند .واقعیت این است که
مردم بحرین از سال 1820تا سال  1971سرگرم مبارزه با بریتانیا بودند و پس از
خیان محمدرضا شاه و هیات حاکمهی خائن وقت به ملت ایران و مردم بحرین  ،آنان
تا سال  ، 2011به گونهی پراکنده ؛ اما پیگیر  ،در کارمبارزه با آل خلیفه بودند.
در ماه های اخیر با اعدام دو تن از هممیهنان و همخانمان ما در « جدا بحرین»

به نامهای احمد ماللی و احمد عرب  ،شــمار اعدامیها غاز مرز چند ده تن فراتر
رفته اســت  .این در حالی اســت که از آغاز خیزش مردم بحرین علیه حکومت
جبارانه و ضد انســانی آل خلیفه  ،بیش از  850تن ســلب شــهروندی شدهاند و
نزدیک به پنجهزار تن  ،زخمی و قطع عضو گردیدهاند و شمار زیادی نیز از سوی
نیروهای آل خلیفه ـ آلسعود کشته شدهاند
به گزارش خبرگزاریها به نقل از «بحرین الیوم » ،مســئوالن زندان «جو» ،
 15زندانی را بیش از دوسال است که در ساختمانی جدا از سایر زندانیان در شرایط
بدی نگهداری میکنند و محدودیتهای زیادی علیه آنها اعمال کردهاند.
این زندانیان هفتهی پیش  ،از مراجع حقوق بشــری خواستند تا برای برداشته
شدن محدودیتهای امنیتی که زندگی آنها را در این ساختمان به جهنم تبدیل
کرده است  ،وارد عمل شوند .
حســن الغســره به نمایندگی از این  15زندانــی در پیامی صوتــی از زندان
محدودیتهای اعمال شده علیه آنان را تشریح کرد و از عزم آنها برای اعتصاب
غذا سخن گفت.
وی در این پیام گفته بود که مســئوالن زندان اجازه برگزاری مراســم دعا و
اقامه نماز جماعت را به آنان نمیدهند و به شــدت زیر نظر هستند و در تماس و
هواخوری با محدودیتهای بسیاری روبرو هستند.
الغسره گفت که این زندانیان خواهان حقوق کامل خود و ملحق شدن به سایر
زندانیان در زندان «جو» هســتند و از روز  15اوت جاری نیز دســت به اعتصاب
غذای نامحدود برای برآورده شدن خواستههایشان میزنند 196 .زندانی سیاسی
در زندان« جو» نیز در همبستگی با این  15زندانی دست به اعتصاب غذا زدند.
برخی منابع گفتنــد 81 :زندانی بند  13و  115زندانی بنــد  14زندان «جو» به
اعتصاب غذا ملحق شدند .آنها خواهان برداشته شدن محدودیت  15زندانی یاد
شده و پیوستن آنها با سایر زندانیان هستند.
رژیم بحرین در اقدامی مشــابه  ،محدودیتهایی را علیه زندانیان سیاسی زن
اعمال کرده اســت .هاجر منصور و مدینه علی دو تن از این زندانیان هستند که
با محدودیتهای شدید از ســوی مریم البردولی رییس زندان « عیسی» روبرو
هستند .هر دوی آنها از درمان و مالقات با خانواده محروم می باشند.
کار رسوایی حاکمان مهاجر بحرین به جایی رسیده است که «آشکارا به دفاع از
رژیم غیر قانونی و نا مشروع اسرائیل برخاستهاند .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مرآة البحرین » ،جمعیت الوفاق بحرین
به اظهارات اخیر «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه این کشور علیه مقاومت
واکنش نشان داد.
بر اســاس این گزارش ،جمعیت «الوفاق» بحرین اظهــارات وزیر خارجه این
کشــور مبنی بر دفاع از حمالت اخیر صهیونیستها به ســوریه ،عراق و لبنان را
وقیحانه توصیف کرد.
گفتنی اســت ،وزیر خارجه آل خلیفه اخیرا حمالت صهیونیستها به گروه های
مقاومت در مناطق مختلف را دفاع از خود خوانده بود!
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قدرت خرید و بازی با اعداد

راه حل  :استقالل کشمیر
کشمیر  ،استخوانی اســت که اســتعمار بریتانیا در شبه
قارهی هند  ،به جای گذارده اســت و دو حکومت هندوستان و
پاکستان را  ،سه بار به جنگ کشیده است و شاید در آستانهی
جنگ دیگری باشــند  .حکومتهای هند و پاکســتان  ،پس
از اســتقالل از بریتانیا  ،به جای احترام به حق حاکمیت ملت و
مردم کشمیر ،این سرزمین را با اشغال نظامی میان خود بخش
کردند و چندی پیش حکومت هندوستان  ،خودمختاری ظاهری
منطقهی کشــمیر تحت ســلطهی خود را لغو و آن را به خاک
خود پیوست  .در برابر ســکوت جمهوری اسالمی  ،بسیاری
از ایرانیان  ،این امر را محکوم کردند و آن را مردود شــماردند
و خواستار پایان اشــغال نظامی سرزمین کشــمیر از سوی
هندوستان و پاکستان شدند .

شورای
نویسندگان

نفوذ زبان فارسی در زبان کشمیری
ســرزمین کشــمیر ،در میان کوههای بلند هیمالیا در شــمال هند قرار دارد.
زبانی که در آن جا میان اکثر مردم رایج اســت و به آن تکلم میکنند کشــمیری
نامیده میشود .ریشــههای این زبان را میتوان در زبان « دردی» ـ منسوب به
دردستان که خود یکی از شاخههای هند وایرانی و هند و آریایی میباشد و به نام
« شنا» موسوم است ،دریافت نمود .به این مناسبت زبان کشمیری از ویژگیهای
زبانهای هند و ایرانی و هند و آریایی برخوردار اســت .مورخان بر آن هستند که
یک هزار سال پیش از میالد ،گروهی از مردم آریا به درههای کشمیر وارد شدند و
در آن جا متمکن شده و سکنا اختیار نمودند .زبانی که آنها به آن تکلم میکردند،
نزدیک بود به زبانهای هند و ایرانی .کشمیر چون تا قرنهای متمادی زیر فرمان
حکمرانان هندو قرار داشــت و زبان رسمی آنان زبان سانســکریت بود ،لذا زبان
کشمیری تحت تاثیر آن قرار گرفت و بسیاری از واژههای سانسکریت به آن زبان
وارد شــد و این عمل تا دیرباز دوام گرفت .در نتیجه زبان کشــمیری از ذخیرهی
واژههای سانسکریت پرمایهتر و بهرهور گردید.
اما آثار نفوذ زبان پهلوی را میتوان در زبان کشمیری قبل از شیوع اسالم در آن
منطقه پیدا کرد ،زیرا واژههایی که تعداد آنها بســیار است ،قبل از این که اسالم
به دست مبلغان ایرانی در آن خطه شــیوع پیدا کند ،وارد زبان کشمیری شده بود.
پس این امر ما را بر آن میدارد که تحقیق و تجســس جدی و دقیق در این زمینه
به عمل آورده شود .برای به دست آوردن نتایج بارز ،الزم به نظر میرسد که روابط
فرهنگی میان کشمیر و ایران را مورد مطالعه قرار بدهیم.
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دیق نیازمند

کشمیر در زمان پادشــاهان هندی ،به عنوان یکی از مراکز بزرگ دین بودایی
در آمده بود .پادشاه اشوکا و کنشکا ( 120ـ  78م ).برای توسعه دادن دین بودایی،
سعی بلیغ نموده بودند .هر دو پادشاه ایلچیان و مبلغان بودایی را به سرزمینهای
دور دســت مانند چین ،سریالنکا ،ایران،گندها را (افغانســتان کنونی) فرستاده
بودند .در همان زمان بود که آمد و شــد مردم ایران و کشمیر آغاز شده بود .سپس
این روابط آهســته آهســته تداوم یافت .در نتیجهی این روابط ،زبان کشمیری
تحت تاثیر و نفوذ زبان پهلوی قرار گرفت.
روابط میان ایران و کشمیر در زمان ساسانیان و حتا بر طبق روایات شاهنامهی
فردوسی در زمان پادشاهان اســاطیری ایران برقرار بوده است 1.این روابط صرفا
منحصر به آمد و شــد مردم و یا پایاپــای کاالهای بازرگانی نبوده اســت بلکه
پادشاهان با هم روابط زناشــویی و خویشاوندی نیز داشــتهاند؛ چنان که بهمن
بناسفندیار ،دختر پادشاه کشــمیر به نام کتایون را به زنی گرفته و در عقد نکاح
خود درآورده بود 2.مردم ایران به کشــمیر میرفتهاند ،چنان که به روایتی وقتی
بهرام اول پادشــاه ساســانی « ،مانی» ،نقاش معروف ایرانی را محکوم به اعدام
کــرد ،وی راه فرار پیش گرفت و در کشــمیر تحصن اختیار نمــود .بعدا به چین
رفت 3.چنان به نظر میرسد که در زمان ساسانیان کاالی ایرانی و کشمیر پایاپای
[مبادله] میشــد ،زیرا در زمان یزدگرد سوم ،آخرین فرمانروای ساسانی ،پارچهها
برای ارتش ایران از کشمیر وارد میشد 4.در زمان ساسانیان دین زرتشتی به مرکز
کشمیر رسیده بود چنان که از خرابههای آتشکدهی زرتشتیان در موضع چترال در
مرز کشمیر معلوم میشود که دین زرتشتی قبل از اشاعت اسالم در آن جا شیوع
پیدا کرده بود.
مسلمانان ایرانی از اوایل سدهی ششــم هجری قمری برای تبلغیات دینی به
کشمیر آمد و شد داشتهاند .و اما اســام ظاهرا و مسلما ،در سدهی هشتم هجری
قمری در آن جا ترویج یافت .پادشاه محلی کشمیر به نام رینچن که دین بودایی
داشت ،به دست سید شرفالدین معروف به بلبل شــاه  5به دین اسالم گراییده و
مسلمان شد .وی اسم خود را تغییر داد و اسم خود سلطان صدرالدین گذاشت .وی
اولین پادشاه مسلمان محلی کشمیر میباشــد .ده هزار تن از سربازان وی نیز به
پیروی از سلطان مسلمان شدند .مورخان مینویسند:که این پیشامد در سال 726
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هجری قمری [ 705خورشیدی] به وقوع پیوست.
مبلغان ایرانی در کشمیر با مشکالت لســانی روبهرو بودند ،زیرا آنان به زبان
کشمیری هیچ آشنایی نداشتند ،لذا نمیتوانستند به آزادی مردم را به اسالم دعوت
کنند .اولین کاری که آنان انجام دادند این بود که در سراسر کشمیر مدرسههای
علمی و دینی دایر کردند .یکی از مدرسههای مهم آن زمان که در شهر سریناگر
پایتخت کشمیر تاسیس شد « عروه الوثقی» بود .این مدرسه را ،سید جمالالدین
محدث تاسیس نمود .وی همراه سید علی همدانی (  786ق) [ 763خورشیدی]
وارد کشــمیر شــد .ســید جمالالدین دانشــمند بزرگ و عالم سرشناس زمان
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خود بود و در علوم فقه و تفســیر نبوغ داشــت .اکثر عالمان و نویسندگان بعدی
فارغالتحصیل همین حوزهی علمی بودند .این مدرســه مدتها به عنوان یکی از
مراکز علمی خدمت شایسته انجام داده اســت .خرابههای مدرسهی عروهالوثقی
را میتوان در محلهی « آروت» (شــکل تغییر یافتهی عروهالوثقی) در محلهی
تاشون به نزدیکی فتح کدل مالحظه نمود.
بر طبق روایات مصنف واقعات کشمیر ،سیدعلی همدانی با هفت تن از سادات
ایرانی به کشــمیر ورود نمود،و اکثر یارانش عالم و فاضل بودند و در علوم متداول
به ویژه در عربی و فارسی مهارت کامل داشتند .گذشته از ترویج فرهنگ و معارف
اسالمی ،مبلغان ایرانی سعی بلیغ نمودند تا زبان فارســی و عربی را به مردم یاد
بدهند .پادشاه محلی کشمیر که سلطان قطبالدین (  791ـ 780ق) [ 768ـ 757
خورشیدی] نام داشت و حامی و طرفدار ادبا ،شعرا و فضال به حساب میآمد،نیز در
وسط شهر سریناگر یک مدرسه به نام « دارالعلوم» تاسیس نمود .این مدرسه بعدا
به عنوان یکی از مراکز علمی و دینی شهرت یافت .سیدعلی همدانی هنگامی که
به ایران مراجعت نمود ،اکثر یارانش را به تربیت مدرم گماشت و آنان در همان جا
اقامت گزیدند.
چنان که روشــن است اسالم در کشــمیر به توســط مبلغان ایرانی گسترش
یافت .زبان فارســی با مروز زمان با ترویج دین و معارف اســامی رواج و رونق
گرفت .در آن زمان با این همه مســلمان که در کشمیر بودند ،همه پیروی از آیین
و روش هندوان نیز مینمودند 7.روش عبادت آنان تفــاوت فوقالعاده با عبادت
دیگر مسلمانان داشت زیرا مسلمانان آن زمان بعد از ادای نماز صبح به معبدهای
هندوان میرفتند و با دف و نی و آالت موسیقی در آنجا مشغول عبادت میشدند.
زیرا قبال به آن خود گرفته بودند .سیدعلی همدانی وقتی که از روش و نحوهی این
چنین عبادت مسلمانان کشمیری آگاه شد ،مانع آمد و مسلمانان را تهدید کرد تا از
این روش کافران اجتناب کنند .سید علی برای مسلمانان کشمیری کتابی به نام
اوارد فتیحه نوشت و مسلمانان کشــمیر را اجازه داد تا آن کتاب را بعد از ادای نماز
فجر در مساجد به آواز بلند قرائت کنند .چنان چه کتاب مزبور بیش از ششصد سال
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است که در سراسر کشــمیر بعد از ادای نماز فجر در مساجد به آواز بلند (با لهجه)
خوانده میشود .باید متذکر شویم که این رســم در هیچ جای دنیای اسالم به جز
کشمیر رایج نیست .تعجب در اینجاست که تمام مردم کشمیر چه بیسواد و چه
با سواد ،کتاب مزبور را از بر دارند و هر روز در مساجد بعد از نماز فجر به آواز بلند از
روی حافظه میخوانند.
ســید علی همدانی برای ادای نمــاز پنجگانهی صفهی مربعــی در محلهی
عالءالدین پوره در وسط شهر سریناگر بنا نهاد و بعدا در زمان سلطان سکندر (816
ـ  791ق) [ 792ـ  768خورشیدی] به توسط پسر ســید علی که سیدمحمد نام
داشت ،در آن جا خانقاهی رفیع و بزرگ تاسیس شــد و این خانقاه به نام « خانقاه
معلی» معروف است .این خانقاه برای گشایش و توسعه فرهنگ و ادب و معارف
اسالمی نقش مهمی داشته است .پادشاه کشمیر ســلطان قطبالدین شخصا با
اعضای مهم دولت در آن جا حاضر میشــد و در نماز پنجگانه شرکت میجست.
8
وی نسبت به سید علی همدانی و یارانش احترام فوقالعاده قائل بوده است.
یاران ســید علی نیز در ترویج فرهنگ و ادب فارسی نقش فعال داشتهاند زیرا
آنان یک محیط بسیار سازگار و علمپروری را در کشمیر برای گسترش فرهنگ و
معارف اسالمی و زبان فارسی فراهم ساختند .کوششهای این مبلغان ایرانی ،تا
آن زمان که مردم محلی در فرا گرفتن زبان فارسی اشتغال نمیداشتند ،بیحاصل
و بیثمر میماند .آنان برای گســترش دیــن و زبان فارســی برپایهی اصولی،
برنامهریزی نمودند .در نتیجهی آن عموم مردم بــرای فرا گرفتن این زبان میل
و رغبت نشــان دادند و در کمتر زمانی بود که زبان فارســی ریشههای خود را در
آن سرزمین به استواری دوانیده و موجب شد که ریشههای زبان سانسکریت را از
دربار سالطین کشمیر به درآورد .در مدت بسیار کوتاه بود که شاعر معروف به نام
محمد امین منطقی اویسی 9،مورخ نامدار مانند مال احمد کشمیری مصنف وقایع
کشمیر 10،صاحب فضل و کمال مثل موالنا کبیر 11که به منصب شیخاالسالمی
منصوب گشت ،و حکیم و فیلسوف بنام محمدبن احمدبن الیاس 12مصنف کتاب
کفایهی منصوری در زمان سلطان زینالعابدین ( 823ـ  . 874ق) به وجود آمدند.
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سلطان زینالعابدین اولین پادشاه کشمیر میباشد که منصب ملکالشعرایی را
در دربار خود دایر نمود و مالاحمد کشمیری ،اولین کسی است که به این منصب
سرافراز گردید .این نکته دارای اهمیت فراوان اســت که در زمان همان سلطان
بود که زبان فارســی به عنوان زبان رسمی شناخته شــد .و این زبان جای زبان
سانسکریت را گرفت و زبان درباری قرار گرفت.
ســلطان زینالعابدین بنیانگذار ســازمان « دارالترجمه» نیز بود .کتب مهم
مذهبی هنــدوان مانند مهاباراتــا ،رامایانا به حکــم همین پادشــاه اولین بار از
سانسکریت به زبان فارسی ترجمه شد .کتاب معروف سانسکریت کتهاسرتساگر
به دستور همان سلطان به دست مالاحمد کشــمیری به فارسی برگردانده شد و
13
اسم آن کتاب را بحراالسمار گذاشتند.
آموزش و پرورش در کشمیر ،مجانی قرار گرفت .برای فرا گرفتن زبان فارسی،
به اصطالح امروز « ،بورس تحصیلی» به دانشجویان پرداخت میشد.
دانشجویان برای دانشافزایی گروه گروه رو به مدرسهها آوردند .بدین منوال،
نهال زبان فارسی در سرزمین کشمیر به دست مبلغان ایرانی کاشته شد و با مرور
زمان ،به آبیاری سالطین محلی این دیار ،سرســبز و شاداب شد و درخت تنومند
گشت و بنیان آن ،چنان استحکام پذیرفت که دســت تطاول روزگار تا قرنهای
بعدی نتوانستند .ریشههای آن را به لرزه درآورد .کشمیر واقعا به « ایران صغیر»
مبدل گردید.
در طول مدت شش قرن اخیر زبان فارسی در کشــمیر به عنوان زبان رسمی
رایج بوده اســت .در این مدت دراز واژههــای گوناگــون و ترکیبهای متنوع
فارسی به زبان کشمیری وارد شده اســت .از اختالط و امتزاج واژههای فارسی به
کشمیری ،در واقع دامنهی زبان کشمیری گشایش یافته است .اگر به دقت ،زبان
کشمیری را مورد بررسی قرار بدهیم ،خواهیم دید که تقریبا سی درصد از کلمات و
امثال و حکم یا ترکیبات آن ،از فارسی وارد این زبان شده است .این واژهها یا امثال
و حکم را مردم عامی و بیسواد نیز بدون این که معنی آنها را بدانند ،در روزمرهی
خود به کار میبرند.
اثر و نفوذ فارسی در کشمیری ،به صورت گستردهای صورت گرفته است .اول
و مهمتر از همه آن است که یک دسته واژههای فارسی به علل امتزاج و اختالط
مردم ،از فارسی به زبان کشمیری رواج پیدا کرد .در این صورت ناگزیر است تصور
شود که زبان کشمیری شــاید معادل آن واژگان را نداشته است و یا اگر فیالمثل
داشته است شاید ثقیل بوده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
دوم از نظر ســاختمان جمله یا ترکیبات نیز زبان کشمیری تحتتاثیر فارسی
قرار گرفته است .سوم این که واژههایی که دربارهی اسالم و یا قواعد و ضوابط آن
در ایران رایج بوده ،به زبان کشــمیری درآمده است .این واژهها الزم نیست که از
نظر ریشه عربی باشد ،اما چون آنها ،توسط مبلغان ایرانی به کشمیر رسیده است،
مردم این چنین واژهها را پذیرفت ه و حفظ نمودهاند .در فراگشت آمیزش مردم ایران
با اهالی کشمیر ،رســوم و عادات مردم،عقیدههای آنان و حتا جنبههای خرافات
و توهمات نیز به صورت ایرانی درآمده اســت .دســتور زبان کشمیری در بعضی
موارد بر طبق ضوابط فارسی درست شده است .تشبیهات ،استعارات و تلمیحات
اسالمی و ایرانی به زبان کشمیری رایج شد .خط کشمیری که « شاردا» نام دارد
و مثل سانسکریت از چپ به راست نوشته میشود در  1334( 1955خورشیدی)
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میالدی عوض شد و خط فارسی برای کشمیری معرفی شد.
کشمیر در ادبیات فارسی ســیمبول [نماد] زیبایی است .شاعران فارسیگوی
گاهی سیهچشمان کشمیری را مورد توصیف قرار دادهاند و گاهی بت کشمیری را
ستودهاند .حتا شاعرانی هم هستند که متمنی بودهاند که به خاک کشمیر برسند و
از هوای خوب و مناظر فطری آن ،حظ ببرند.
حافظ گفته است:

به شعر حافظ شیراز میگویند و میرقصند
سیهچشمان کشمیـری و ترکان سمـرقند

شاعری دیگر گفته است:

پیــام دادم نـزدیک آن بـت کشـمیـر
که زیر حلقهی زلفت ،دلم چراست اسیر؟

صائب تبریزی میگوید:
میکنم از سر برون صائب ،هوای خلد را
بخت اگر از ساکنانِ شه ِر کشمیرم کند

عرفی شیرازی راست:

هر سوخته جانی که به کشمیر درآید
گر مرغ کباب است که با بال و پر آید

ظفر خان احسن تربتی ( تربت حیدر ) میگوید:
الهــی تا بـــود کشمـیــــر آبــاد
زگــلـزار خراســانــم ،مــده یــاد
به هر کس هر چه خواهی ،بیسخـن ده
مرا کشــمیر و ،بــلبــل را چــمن ده

اشعاری که سخنوران فارسی در توصیف کشمیر ســرودهاند ،بسیار است و در
این مقالهی مختصر دربارهی آنها به تفصیل مجال گفتو شنود نیست.
از آن چه در این مقاله گذشــت ،چنین به دســت میآید که زبان کشمیری در
جریان شــش قرن اخیر در سلســلهی تکامل خود ،رو به تحوالت و دگرگونیها
بوده است و در این تحول ،واژههای متعدد فارســی به کشمیری راه یافته است.
در حقیقت این واژکان در روح و طبیعت زبان کشمیری متناسب آمد .امروز وقتی
که ما برای نوشتن چیزی قلم به دست میگیریم ،واژههای فارسی خودی خود به
یاد ما میآید و در بیان دقایق فکری و معنوی یــا ظرایف هنری ،بیچاره و ناتوان
نمیمانیم .ناگفته نماند که با مرور زمان ،هزارها واژهی فارسی به زبان کشمیری
راه یافته است .درست است که زبان کشــمیری برای ترویج و گسترش در مقابل
زبان فارسی فرصتی به دست نیاورد تا به رسمیت شــناخته شود .و اما چیزی که
اهل ایران به فرهنگ و تمدن و زبان کشــمیری اهدا نمودند ،بدون شک و تردید
سرمایهای است بیبها .اگر بالفرض واژههای فارسی از زبان کشمیری استخراج
شوند ،زبان کشمیری بیجان و بیمایه خواهند ماند.
پینوشتها  :در دفتر مجله موجود است

ماهنامه

شورای
نویسندگان

اجتماعیسیاسی
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هدف گرفتن ریاض :
دگرگون شدن موازنهی جنگ به سود یمن

کمیتههای مردمی یمن و ارتش این کشــور با هدف قرار دادن « جده » پایتخت
عربستان سعودی  ،افزون بر ایجاد ترس در دل انساننمایان سعودی  ،موازنهی جنگ
را به سود خود بره م زدند .
فروردین ماه  1394که عربستان ســعودی و امارات به بهانهی بازگرداندن قدرت به
رییسجمهور برکنار شده و فراری یمن  ،خاک این کشور را مورد یورش قرار دادند .
عربستان سعودی و امارات با خریدهای جنگافزاری ســنگین  ،به ویژه از آمریکا ،
بریتانیا  ،فرانســه و آلمان ونیز به کارگیری افسران آمریکایی و غربی به عنوان رهبری
« اتاقجنگ » و نیز هدایت هواپیماها و پدآفندهوای  ،صدها مزدور از سودان  ،پاکستان
و ...یورش وحشیانهای را به شــهرها و زیرســاختهای یمن  ،به ویژه بیمارستانها و
مدرسهها را آغاز کردند ؛ اما نتوانستند مردم یمن را به زانو درآورند .
کمیتههای مردمی و ارتش یمن با دســتیابی به شگردشناسی ( تکنولوژی ) ساخت
موشــک و پهباد  ،از چند ماه پیش  ،هدفهای راهبردی عربستان سعودی را مورد آماجِ
موشکها و بمباران وسیلهی پهبادها قرار دادند .
به دنبال آفندهای موفق کمیتههای مردمی و ارتش یمن به ژرفای خاک عربستان
و هدف قــرار دادن بندر نفتی این کشــور در فاصلــه  1300کیلو متــر و در کنار مرز
امارات  ،یمن تواناییهای موشکی خود را به رخ عرســتان و امارات کشید  .بسیاری از
تحلیلگران ،کنار کشــیدن عملی امارات از همراهی با عربســتان در جنگ یمن را از
نتیجههای این عملیات میدانند که هشدار جدی به امارات بود .
در روزهای اخیر  ،نیروهای یمنی موفق شــدند پاالیشــگاه ریاض در فاصله 900
کیلومتــری را  ،هدف قرار دهند هم چنین يگان موشــکي ارتــش و انصاراهلل يمن در
بزرگترين و گسترده ترين عمليات موشکي خود ،چندين موضع نظامي ارتش سعودي
در فرودگاه «جيزان» عربســتان را هدف قرار داد .به گفته خبرگزاریها  ،در اين حمله
موشکي بي سابقه که با  10فروند موشک بالستيک کوتاه برد «بدر  »1صورت گرفت،
آشيانه جنگندهها و برخي مواضع نظامي اين فرودگاه هدف قرار گرفتند و منهدم شدند.

از ســوی دیگر در پی ضربــات غافلگیرکننده و چشــمگیر انصــارهلل یمن به
زیرساختهای امنیتی و اقتصادی عربستان سعودی ،یک منبع نظامی یمنی گفت :
« یگان پهپادی یمن ،سامانهی پاتریوت عربستان در فرودگاه نجران را هدف قرار
داد» .
به گزارش «تابناک» بر پایهی گزارش شــبکهی «المســیره» یمن ،آماج این
عملیات هجومی ،سامانه پدافندی پاتریوت فرودگاه نجران بوده است.
بر پایهی این گزارش ،پهپاد انتحاری و مهاجم قاصف  ٪ ۲با هدف گیری دقیق،
رادار ســامانه پاترویوت فرودگاه نجران را با موفقیت کامل هدف قرار داده است.
این سومین حمله این پهپاد به این فرودگاه اســت .در حمله پیشین ،انبار مهمات
جنگندههای سعودی و اماراتی منهدم شده بود.
یک منبع نظامی اعالم کــرد ،عملیات مذکور پس از رصــد دقیق اطالعاتی و
مشخص شدن مکان سامانه پاتریوت انجام شده و با موفقیت کامل همراه بود.
ارتش یمن  ،پس از آن نیز با همین پهپاد ،آشــیانه جنگندههای نظامی فرودگاه
نجران و پس از آن یک انبار جنگافــزار در همین فرودگاه را مورد هدف قرار داد و
ی بسیاری به آن وارد کرد.گفته میشــود ،پهپاد قاصف  ٪۲در ارتفاع ۱۰
زیانها 
متری باالی هدف منفجر میشود و ترکشهای زیادی را پخش میکند.
شهر نجران که در جنوب آن پایگاهها و مقرهای نظامی متعددی قرار دارد ،یکی
از اهداف ارتش یمن برای پاسخ به حمالت نظامی عربستان سعودی است.
در  24اردیبهشت امسال(  )1398دو ایستگاه تلمبهخانه نفت متعلق به شرکت
آرامکو در استانهای «الدوادمی» و «عفیف» قرار گرفت.
به دنبال هدف قراردادن موفقیتآمیز ســربازخانه ه و پایگاههای ارتشی و نیز
منابع نفتــی  ،کمیتههای مردمی و ارتش یمن از مردم عربســتان خواســتهاند از
نزدیک شدن به این گونه جاها پرهیز کنند .
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اجتماعیسیاسی

ماهنامه

مراحل چهارگانه جنگ تحمیلی
الف ـ مرحلهي نخست نبرد
حكومت عراق  ،در روياي به دســت آوردن يك پيروزي برقآسا  ،روز سي و يكم
شهريور ماه  1359خورشــيدي  ،با دوازده لشــگر زرهي  ،مكانيزه و پياده  ،همراه با
تجهيزات فراوان  ،ايران را مورد تجاوز نظامي قرار داد .
از آنجا كه لشــگر  92زرهي اهــواز  ،يعني نيرومندترين يگان رزمي كشــور در
منطقهي جنوب باختري به بهانهي كودتاي نوژه از هم پاشيده بود  ،حكومت عراق در
راستاي دستيابي هرچه سريعتر به پيروزي  ،بخشي از نيروهاي ذخيرهي خود را نيز
 ،به ميدان نبرد فرستاد .
در اين نبرد  ،حكومت عراق نيروهاي خود را در سه جبههي به هم پيوسته (جنوبي
 ،مركزي و شمالي)  ،براي رسيدن به هدفهاي زير وارد عمل كرد :
1ـ جبهــهي جنوبي  :وظيفهي نيروهاي مســتقر در اين جبهه،
اشغال شــهرهاي خرمشــهر و آبادان و در نتيجه تسلط كامل بر
اروندرود بود .
2ـ جبههي مركزي  :در اين جبه ه  ،طراحان نظامي ارتش عراق ،
بيشترين نيرو را متمركز كرده بودند  .آنان در اين جبهه  ،دو هدف را
در راستاي هم دنبال ميكردند :
نخست ـ تصرف و تامين شهر دزفول
دوم ـ اشغال شــهر اهواز و در نتيجه رسيدن به هدف سقوط
خوزستان
3ـ جبههي شــمالي  :منظور از گشــودن اين جبهه  ،اشــغال
بخشهايي از استان ايالم و كرمانشــاهان و در نتيجه ايمن كردن
محورهاي احتمالي پاتك ارتش ايران به ســوي قلب ميانرودان و
شهر بغداد بود .
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جنگ را به حالت سكون درآورد  .آفند سراسري ارتش عراق و روياي « قادسيه دوم»،
تنها  45روز پاييد  .در اين ميان  ،ارتش عراق براي جلوگيري از گســيختگي و حفظ
همآهنگي مواضع خود  ،در برخي مناطق ناچار به عقبنشيني شد .
بدينگونه  ،مرحلــهي اول جنگ  ،بيش از يــك ماه و نيم به درازا نكشــيد و در
ميانههاي آبان ماه  ، 1359ارتش عراق را زمينگير شــد  .در اين دوره  ،ارتش عراق
توانست شهرهاي زير را اشغال كند :
شــلمچه  ،خرمشــهر  ،هوزگان و بســتان ( ،واقع در استان
خوزستان)  ،موسيان  ،دهلران  ،مهران و ســومار (واقع در استان
ايالم) نفت شــاه (نفتشهر)  ،خسروي و قصرشــيرين  ،واقع در
استان كرمانشاهان .

افزون بر آن  ،كمابيش يك هزار و دويست آبادي نيز به تصرف ارتش عراق درآمد
و ارتش مزبور در حد نهايي به عمق  90كيلومتر (به خط مســتقيم از مرز دولتي)  ،در
خاك ايران نفوذ كرد .در اثر اين عمليات  ،بخشهايــي از جادههاي اهواز ـ آبادان و
آبادان ـ ماهشهر  ،به اشغال ارتش عراق درآمد  .در نتيجه شهر آبادان از راه خشكي در
محاصرهي كامل ارتش عراق قرار گرفت  ،به گونهاي كه ارتباط با اين شــهر  ،تنها از
راه دريا امكانپذير بود ( .نقشه شماره )1

( نقشه شمارهی یک )

ارتش عراق كه از روش غافلگيري كامل ســود جســته بود  ،پس از عبور از مرز
دولتي و رسيدن به دروازههاي خرمشهر  ،با مقاومت دليرانهي مردم اين شهر روبهرو
شد  .مردم خرمشهر با جنگافزارهاي اندك و تجهيزات ســبك و ناچيز  ،به دفاع از
شهر و ميهن خود برخاستند  .دوشــادوش مردم  ،تفنگداران يگان دريايي مستقر در
خرمشهر و نيز افراد ژاندارمري و شهرباني  ،بدون داشتن جنگافزارهاي سنگين  ،به
مقابله با متجاوز شتافتند .
خرمشهر  ،برابر انبوه نيروهاي زرهي و بمبارانهاي پياپي ارتش متجاوز عراق ،تا
آخرين نفس و آخرين نفر مقاومت كرد .
سرانجام پس از سي و پنج روز ايستادگي حماســهآفرين مردم خرمشهر  ،ارتش
عراق با تحمل تلفات و خسارتهاي سنگين  ،توانســت روز چهارم آبان ماه ،1359
بخش غربي شــهر را تا كنارهي رودخانهي كارون تصرف كند  .البته بايد دانست كه
اين پيروزي  ،آخرين موفقيت نظامي ارتش عراق در خاك ايران بود .
بدينسان  ،ارتش ايران با وجود تصفيهها ،درهمريختگي سازماني  ،نفوذ نيروهاي
چپ به داخل آن و نيز غارت جنگافزارها در روزهاي بيســت و يكم و بيست و دوم
بهمن ماه  ، 1357همراه با مصايب و دشواريهاي بسيار ديگر ،توانست با همگامي
مردم ايران و به ويژه مردم ميهنپرســت خوزســتان  ،تا ميانههاي آبان ماه ، 1359

( دفاع مقدس )

دکتر ه
وشنگ طالع

ب ـ مرحلهي دوم نبرد

چنان كه اشاره شد  ،در ميانههاي آبان ماه  ، 1359ايرانيان توانستند آفند همه
جانبهي ارتش عراق را مهار كرده و جنگ را به حالت سكون درآورند  .از اين تاريخ

ماهنامه

اجتماعیسیاسی

تا آغاز اولين آفند ارتش ايران در پنجم مهر ماه  1360كه براي درهم كوبيدن محاصرهي شهر آبادان
به مورد اجرا درآمد  ،ميتوان به عنوان مرحلهي دوم جنگ نام برد :
ويژگي آشكار اين مرحله از جنگ  ،نبرد توپخانههاست  .در اين دوره كه ارتش عراق از پيشروي
بازمانده بود  ،شــهرها  ،مراكز صنعتي  ،اقتصادي و نيز روســتاهايي كه در تيررس توپخانه دوربرد و
موشكهاي زمين به زمين قرار داشت  ،زير آتش پياپي قرار داد .
هنوز يك ماه و نيم از آغاز آفند همه جانبهي ارتش عراق نگذشــته بود كه اين ارتش با توقف برابر
دروازههاي آبادان و اهواز  ،ناكام ماندن در تصرف يا تأمين شهر دزفول  ،همراه با برتري ايران در هوا و
دريا و همچنين خسارت و تلفات سنگيني كه در همين زمان كوتاه متحمل شده بود  ،از موضع آفند به
الك پدآفند فرو رفت .ارتش مزبور  ،در حاشيهي شهر آبادان كه انتظار ميرفت پس از فصل زمستان
و خشك شدن زمين  ،دست به يك آفند همه جانبه بزند  ،موضع پدآفندي برگزيد ( .نقشه شماره )2
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( نقشه شمارهی دو )

پ ـ مرحلهي سوم نبرد
يكم ـ درهم شكستن محاصرهي آبادان (عمليات ثامناالئمه)

بامداد روز پنجم مهرماه  ، 1360يعني يك سال و شــش روز پس از آغاز آفند ارتش عراق  ،اولين
عمليات آفندي ارتش ايران براي درهم شكستن محاصرهي شــهر آبادان  ،با موفقيت تمام به مورد
اجرا درآمد ( .نقشه شماره )3
دوم ـ آزادسازي شهر بستان (عمليات طريقالقدس)
ارتش عراق با اشــغال بخش بزرگي از شهرستان دشت ميشــان و به ويژه در دست داشتن شه ِر
بستان  ،جبهههاي شمالي  ،مركزي و جنوبي خود را از داخل خاك ايران به هم پيوند داده بود  .در حالي
كه اين امر از داخل خاك عراق با وجود مرداب هويزه و نبودن راههاي ارتباطي در موازات مرز دولتي ،
امكانپذير نبود  .ارتش عراق با در دست داشــتن شهر بستان و مناطق اطراف آن و در نتيجه تسلط بر
محور عماره ـ بســتان  ،از راه تداركاتي نزديك و مطمئني نيز برخوردار بود  .اين محور  ،به ويژه براي
تداركات جناح جنوبي جبههي مركزي كه در حقيقت ســتون فقرات ارتش مزبور را تشكيل ميداد ،
داراي اهميت حياتي بود ( .نقشه شماره )4

( نقشه شمارهی سه )

سوم ـ آزادسازي گلوگاه خوستان (عمليات فتحالمبين)
با وجود تحمل اين شكست  ،سپاه چهارم ارتش عراق با تسلط بر نواحي شوش  ،گلوگاه خوزستان را
هنوز در دست داشت  .افزون بر آن  ،سپاه مزبور با دريافت جنگافزارهاي بيشتر و تقويت پایگاههاي
رزمي ديگر  ،بيش از پيش نيرومند مينمود .
با توجه به اين كه حكومت عراق بيشتريــن توان رزمي خود را در اين جبهــه متمركز كرده بود،
سرنوشت جنگ در گرو درهم كوبيدن اين نيروي عظيم قرار داشت  ( .نقشه شماره ) 5
چهارم ـ بيرون راندن ارتش عراق از خاك ايران (عمليات بيتالمقدس)
به دنبال اين پيروزي  ،نوبت جناح جنوبي سپاه چهارم فرا رســيده بود  .اين جناح  ،پيشتر در محور
سوسنگرد ـ اهواز  ،دو پاره شده و پارهي شمالي آن در عمليات آزاد سازي شهر بستان (طريقالقدس)
نابود گرديده بود  .باقيماندهي سپاه چهارم عراق  ،هنوز منطقهاي به وسعت كمابيش  5400كيلومتر
مربع را در اختيار داشت  .اين منطقه از شمال به كرخهي كور و شهرهاي هوزگان (هويزه)  ،از باختر به
باتالق هوزگان (هويزه) و از جنوب به اروندرود و شهر خرمشهر  ،محدود ميشد  .ارتش عراق به دليل
استقرار دراز مدت در اين منطقه  ،مواضع پدآفندي زيادي به وجود آورده بود  .افزون بر آن  ،اين مواضع را با رودخانههاي كرخهي كور و كارون نيز همآهنگ كرده بود .
با وجود خطوط پدآفندي مناسب و همآهنگي كامل با رودخانهي كرخهي كور و كارون  ،جناح جنوبي سپاه چهارم عراق  ،از نظر امكان تحرك در وضع بسيار بدي قرار
داشت  .باتالق هوزگان (هويزه) و مناطق مردابي به هم پيوستهي آن در قلمرو حكومت عراق  ،امكان عقبنشيني اين نيرو را به داخل خاك عراق غيرممكن ميساخت .
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براي عقبنشيني و فرار  ،تنها يك راه دراز  ،در مسير محور خرمشهر ـ شلمچه ـ بصره  ،وجود داشت.
ارتش عراق  ،پس از تحمل شكســتهاي پياپي  ،جناح جنوبي سپاه چهارم را به شــدت تقويت كرده بود .
يگانهايي كه در اثر عمليات پيشــين ارتش ايران  ،در هم شكسته بودند  ،پس از بازســازي  ،دوباره به منطقه
اعزام گرديدند  .با آغاز عمليات  ،يگانهاي ديگري نيز به ياري اين جناح گسيل شدند  .افزون بر آن  ،اين نيرو از
پشتيباني مدام هوايي در درازاي نبرد نيز برخوردار بود .
براي رويارويي با اين نيروي قابل مالحظه و بيرون راندن باقي مانده ارتش عراق از خاك كشور  ،ستاد ارتش
ايران  ،عمليات بيتالمقدس را در سه مرحله به مورد اجرا درآورد .
طراحان ستاد ارتش ايران  ،با توجه به انبوه نيروي دشمن  ،گستردگي جبهه و پهنهي زياد منطقهي علميات،
از درگيري در يك جبهه متمركز پرهيز كرده و در نتيجه به ارتش عراق اجازه ندادنــد تا از امكان تمركز نيرو ،
بهرهمند شود .

ماهنامه
( نقشه شمارهی چهار )

عمليات غرب رودخانهي كارون

اين عمليات روز اول ارديبهشــت ماه  1361از ســوي ارتش ايران در غرب رودخانهي كارون به مورد اجرا
گذارده شد  .در اين عمليات چندين گردان از نيروهاي مردمي و سپاه پاسداران نيز در ميدان نبرد  ،حضور داشتند.
در اين مرحله  ،نيروهاي ايران پس از گذر از رودخانهي كارون  ،جادهي اهواز ـ خرمشــهر را در اختيار گرفت .
ارتش عراق با وجود پاتكهاي سخت  ،موفق به دستيابي دوباره به اين جاده نشد .
عمليات فكه
مرحلهي دوم اين عمليات  ،پانزده روز پس از مرحلهي اول  ،يعني در روز شانزدهم ارديبهشت ماه  1361در
منطقه « فكه» به اجرا درآمد  .در نتيجهي اين عمليات  ،فشار بر روي نيروهاي عراقي مستقر در منطقه افزايش
يافت  .هم زمان با عمليات فكه  ،بخشي از نيروهايي كه در مرحلهي اول عمليات از رودخانهي كارون گذر كرده
بودند  ،به سوي مرز دولتي به حركت درآمده و تا پايان روز هفدهم ارديبهشت ماه  ،در نوار مرزي مستقر شدند .
( نقشه شمارهی شش )
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( نقشه شمارهی پنج )

عمليات آزادسازي خرمشهر
مرحلــهي ســوم عمليــات  ،روز نوزدهــم
ارديبهشت ماه  1361به منظور درهم كوبيدن
بقاياي نيروهاي جبهــهي مركزي و همچنين
نيروهاي جبههي جنوبي ارتش عراق و در نتيجه
آزادسازي خرمشهر به مورد اجرا درآمد  .در شب
همان روز  ،مواضع دفاعي ارتش عراق در شمال
و باختر شهر خرمشهر به تصرف نيروهاي ايران
درآمد و خرمشهر در كمتر از سه روز  ،آزاد شد .
در ايــن نبرد  ،هفــت هزار نفــر از نيروهاي
عراق كشــته و بيش از  15هزار تن اسير شدند.
فرماندهي جبههي جنوبي عــراق نيز در ميان
انبوه كشتهشدگان بود  .بقاياي نيروهاي عراقي،
با به جا گــذاردن مقادير زيــادي جنگافزار و
مهمات از ميدان جنگ گريختند ( .نقشه شماره )6
بدینسان ارتش ایران موفق شد که پس از گدشــت کمتر از  ۱۹ماه از آغاز آفند گستردهی عراق و اشغال
بخشهای بزرگی از کشور  ،نیروهای اشغالگر را از خاک ایران براند  .از این مرحله به بعد  ،مرحلهی پدآفند
برونمرزی آغاز شد .

اجتماعیسیاسی

ماهنامه
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اشغال افغانستان برای برافکندن طالبان ؛

شورای
نویسندگان

التماس برای اجازهی خروج از طالبان ؟!

امپریالیسم آمریکا به بهانهی انفجار برج های دوقلوی نیویورک
روز در  ۷اکتــبر  ۲۰۰۱میــــادی با نام عملیات بلندمدت آزادی
(  )Operation Enduring Freedomافغانســتان را مورد یورش
نظامی قرار داد .
بریتانیا نیز از ســال  ۲۰۰۲میالدی.برای یاری به آمریکا نیروی
نظامی به این کشــور فرســتاد  .هدف اصلی این جنگ ،مبارزه و از
بین بردن القاعده ،طالبان و حامیان آن بود .کمابیش یک ماه پس از
یورش نظامی آمریکا  ،حکومت طالبان بر افغانستان فروپاشید .
اما امروز پس از گذشت نزدیک به  18ســال از اشغال افغانستان،
دولت ایــاالت متحده  ،در پی آن اســت که در پــی گفتوگوهای
درازمدت با طالبان در قطر  ،اجازهی بیرون رفتن از باتالق افغانستان
را به دست آورد .
ترامپ در آغاز ریاست جمهوری اعالم کرد که میخواهد نیروهای
خود را از افغانســتان بیرون بکشــد ؛ اماچندی پیش  ،پس از گذشــت  ۱۸سال
درگیری و حضور نظامی آمریکا در افغانســتان ،دونالــد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا گفت « :من می توانم در عرض یک هفته برنده جنگ افغانستان باشم »
به گزارش خبرگزاریها  ،ترامپ در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان
گفت « :آمریکا می تواند در عرض یک هفته پیروز جنگ افغانســتان باشد اما از
آنجایی که این پیروزی هزینه جانی بســیاری دارد در نتیجه ما ترجیح می دهیم
که برای خروج از افغانستان با شرکای منطقه ای همکاری کرده تا تقابل نظامی
دو دهه ای را به پایان برســانیم  ...اگر ما بخواهیم برنده جنگ افغانستان باشیم
میتوانیم در کمتر از یک هفته ایــن کار را انجام دهیم اما من نمی خواهم که ۱۰
میلیون نفر کشته شوند.
حکومت آمریکا درپی آن اســت که بــا نادیده گرفتن دولــت و مردم و ملت
افغانســتان  ،با طالبان کنار آید و با بیرون رفتن از افغانســتان  ،این کشــور را به
ورطهی جنگ داخلی تمامعیار  ،فروافکند .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت ،اشــرف غنی رییس جمهور
افغانستان در اظهاراتی خطاب به نیروهای نظامی گفت جنگ و مبارزه مسلحانه
در مقابل طالبان و گروههای مسلح مخالف نظام کنونی در افغانستان ،جهاد است.
وی افزود  :نیروهای نظامی باید تا برقراری صلح در کشور ،دشمنان این خاک
را در هر گوشه و کناری سرکوب کنند.
اشــرف غنی تاکید کرد« :طالبان گروهی ویرانگر بوده و همیشه تالش کرده
تا به شهروندان و تاسیسات عمومی در افغانستان ،آســیب برساند .گروه طالبان

زمینهساز رشــد گروههای جنایتکار دیگر در افغانســتان بوده و هست .برای این
گروه ،خون و جان شهروندان کشور ارزشی ندارد .آنها با قتل و کشتار زنان ،مردان
و افراد غیرنظامی میخواهند بر زندگی ما مسلط شوند .این گروه مجبور است که
یک راه حل سیاســی را در افغانســتان انتخاب کنند؛ آنها هرگز نمیتوانند با این
رفتارشان ،یک نظام بزرگ را ساقط کنند » .
غنی ،در مورد اینکه طالبان خواستهاند که انتخابات ریاست جمهور افغانستان
به تعویق انداخته شود ،گفت :این خواســت طالبان مخالف امیدهای مردم است.
طالبان بخشی از شهروندان افغانستان هســتند ،اما تعیین کننده سرنوشت این
کشور نیستند.
او یک بار دیگر تاکید کرد :انتخابات ریاســت جمهوری افغانستان ،در وقت و
زمان تعیین شده برگزار میشــود و تاخیر در انتخابات ،به هیچ وجه برای ما قابل
قبول نیست ،چرا که طالبان میداند و هراس دارد که از طریق برگزاری انتخابات،
نمیتواند پیروز میدان سیاسی شوند و به قدرت برسند .برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری افغانســتان ،حق شــهروندان این کشور اســت و مردم خود تصمیم
میگیرند که یک دولت مشروع داشته باشند.
همچنین اشرف غنی ،در مورد سیاســتمدارانی که بیرون از نظام هستند
و برای گفتوگوهای صلح به روســیه و پاکستان رفتهاند اشاره کرد و گفت:
« این سیاستمداران ،فاقد یک برنامه بوده و عمدا زمینه را برای نمایندگان طالبان
مساعد ساختهاند تا از کشوری به کشــور دیگر بروند بدون آنکه ممانعتی برای
آنها وجود داشته باشد » .
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ماهنامه

سوم شهريور  ، 1318روز يورش اهريمنان به ايران
خون شهیدان سوم شهریور میجوشد

شورای
نویسندگان

ي بريتانيا
گ دولتها 
ن جن 
ل اعال 
ل سپتامبر 1939نه م شهريور ما ه  ،ب ه دنبا 
روز او 
ي آغاز شد
و فرانسه به آلمان ،نبرد دو م جهان 
ن كارزار،
ت كه در اي 
ن درنگ ،با صدور بياني ه رســمي ،اعال م داش 
ن بدو 
ت ايرا 
دول 
ي خود را محفوظ خواهد داشت.
ف ماند ه و بيطرف 
بيطر 
ي را مورد
ن قلمرو اتحاد شورو 
ش آلما 
ن  ، )1941ارت 
ل تيرما ه  23( 1320ژوئ 
روز او 
ي قرار داد .و بدين ســان روسها براي رهايــي از چنگال ارتش آلمان
ي نظام 
حمل ه 
نازي ،دســت به دامان انگلستان شــدند .انگليسها نيز زير ضربههاي شديد ارتش
آلمان قرار داشتند ودر پي متحداني براي جنگ با آنها.
نو
ي ديري 
ن ســان ،روسها و انگليسها ،با وجود دشــمنيها و رقابتهــا 
بدي 
ل ( 21تيرما ه ، )1320
ن سا 
ي و ايدهئولوژيك ،در  12ژوئي ه هما 
ي سياســ 
اختالفها 
ي قرارداد مزبور ،دو
گ را در مســكو امضاء كردند .بر پاي ه 
ي اتحاد در جن 
موافقتنام ه 
ف متعهد شدند :
طر 
1ـ دو دولت اقدام به انجام هرگونه ياري و پشتيباني متقابل در جنگ حاضر عليه
آلمان هيتلري ميكنند
2ـ آنها هم چنين متعهد ميشوند كه در دوران اين جنگ ،هيچگونه گفتوگو يا
متاركهي جنگ يا پيمان صلح [با آلمان] به عمل نياورند مگر با توافق يكديگر
روز  26تيرما ه  17( 1320ژوئي ه  )1941دولتهاي بريتانيا و شــوروي  ،دربار هي
ت به
ن رو ،روسها و انگليسها ،دس 
ق رسيدند .از اي 
ن ب ه تواف 
ل ايرا 
ي و اشغا 
لشگركش 
ن زدند.
ي قريبالوقو ع ب ه ايرا 
ي توجي ه تجاوز نظام 
ي برا 
پروندهساز 
ت مزبور با تســلي م يادداشتهاي
روز  28تيرما ه  19( 1320ژوئي ه  ، )1941دو دول 
ن گرديدند.
ي از ايرا 
ن آلمان 
همانند ،خواستار اخرا ج كارشناسا 
بايد دانست از  4540تن شهروندان بيگانه ساكن ايران در پيش از شهريور ،1320
شمار  2980نفر از شهروندان بريتانيا و روســيه بودند و تعداد آلمانها  ،تنها  690نفر
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بود .
ن ضرورياند و
ي صناي ع ايرا 
ن مزبور برا 
خ داد ك ه وجود كارشناسا 
ن پاس 
ت ايرا 
دول 
ي قرار دارند.
ت جد 
ت و مراقب 
ن برآن ،زيرنظار 
ت و افزو 
ل مالحظ ه نيس 
تعداد آنها قاب 
س و انگليس ،ضمن
ي رو 
ت  ، )1941دولتهــا 
روز  25امرداد مــا ه  16( 1320او 
ن را قان ع كنند ه ندانستن د و خواستار اخراج،
ت ايرا 
خ دول 
ي جداگانهاي ،پاس 
يادداشتها 
ي خود
ت احتمال 
ي توجي ه عمليا 
ت بريتانيا ،برا 
ن شــدند .دول 
ن از ايرا 
ي اتبا ع آلما 
هم ه 
ي رضاشا ه و
ل و حتا سرســپردگ 
ي تماي 
ي را در راســتا 
ت دامنهدار 
علي ه ايران ،تبليغا 
ن ب ه « نازي»ها  ،آغاز كرد :
ي ايرا 
ت حاكم ه 
هيا 
ي گرايشهاي
ن نوعــ 
ن ك ه مبي 
ش از آ 
ن و آلمان ،پيــ 
ي كــ ه روابط ايــرا 
در حال 
ن در
ت مرد م ايرا 
ي كشــور و خواس 
ت اقتصاد 
ل مقتضيا 
«نازيخواهي» باشد ،حاص 
س بود.
س و انگلي 
ي رو 
ي از چيرگ 
ت رهاي 
جه 
ن دولت بريتانيا
ي از ناوگا 
روز دوم شــهريور ماه  24( 1320اوت  ، )1941بخشــ 
ي بازديد از خرمشهر وارد اروندرود شــد و در آبهاي قلمرو حكومت عراق
ب ه بهانه 
ي ايران ،ب ه ناوهاي
برابر آبادان ،لنگر انداخت .دريادار بايندر ،فرماند ه نيــروي درياي 
ل كنند .فرمانده ناوگان بريتانيا،
ن بريتانيا اســتقبا 
ببر و پلنگ دســتور داد تا از ناوگا 
ل نمود .اما در نيمه هاي
ن شــب را بهان ه كرد و بازيد را به روز بعد موكو 
نزديك شد 
ي هندي همراهي
س ك ه از سوي ســربازان مستعمرات 
شب  ،ستونهاي ارتش انگلي 
ن از اروندرود گذشتند و
ي ايران ب ه حركت درآمدند .آنا 
ميشدند ،از بندر بصره به سو 
ن را مورد آفند قرار دادند .هم
سحرگا ه روز سوم شهريور ( 25اوت) ،خرمشهر و آبادا 
ي نزديك  ،زير آتش
ن را از فاصله 
ن جنگي ايرا 
زمان ،نيروي دريايي انگليس ،ناوگا 
ي شايستهاي
ن ايران ،با وجود غافلگيري ،پايدار 
گرفت .در اين نبرد سربازان و ناويا 
از خود نشان دادند.
ي دريايي
ي علي ه نيرو 
ت جنگ 
ن اعال م قبلي ،عمليا 
ن بريتانيا بدو 
ي ك ه ناوگا 
هنگام 
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ي خود
ن را آغاز كــرد ،ب ه جز افراد اندك ،بقيــ ه افراد ،در خوابگاههــا و خانهها 
ايرا 
ي مربوط
ل مزبور خود را ب ه يگانها 
ض ناجوانمردان ه بريتانيا ،پرســن 
بودند .با آغاز تعر 
ي كه
ي ايران ،هنگام 
ي درياي 
رسانيدن د و ب ه دفا ع پرداختند .دريادار بايندر فرماند ه نيرو 
ي خود
ن ك ه از پايگاهها 
ي انگلستا 
ي زره 
ي نيروها 
ي بود ،از ســو 
ل فرمانده 
عاز م مح 
ت رسيد .بدينسان،
ن شد ه بودند ب ه محاصر ه درآمد و ب ه شهاد 
ق وارد ايرا 
در خاك عرا 
گ و كمابيشهفت صد
ي ببر و پلن 
ن ناوها 
ت داد 
ن با از دســ 
ي ايرا 
ي نوپا 
ي درياي 
نيرو 
تن شهيد ،از هم پاشيد.
س ب ه خاك ايران
ش انگليــ 
ي از تجاوز ارت 
ت شــورو 
ن ك ه دول 
س از آ 
يپ 
لحظات 
ن زد.
ت ب ه تهاج م علي ه ايرا 
ل كرد ،دس 
ن حاص 
اطمينا 
ن و از چند محور ،استانهاي
ش ســرخ ،ه م زما 
سحرگا ه روز سو م شهريور ماه ،ارت 
ن را مورد تهاج م قرار داد.
ن و خراسا 
آذربايجان ،گيالن ،مازندرا 
ن در
ت بمبارا 
ن كرد .شد 
ن را بمبارا 
ي ايرا 
ي شــمال 
ي شهرها 
ش سر خ  ،ب ه سخت 
ارت 
ن و ،...بيشتر از نقاط ديگر بود.
ي تبريز ،رشت ،رضايي ه (اروميه)  ،بابلسر ،قزوي 
شهرها 
ل آبادان
ن و اشغا 
ي ايرا 
ي درياي 
ن نيرو 
س از دره م كوبيد 
ن ميان ،انگليسها پ 
در اي 
ي نمودند .هم
ش رو 
ن شــهر پي 
يآ 
ن كرد ه و ب ه سو 
و خرمشهر ،شــهر اهواز را بمبارا 
ن از مرز خسروي
ش انگلستا 
ي از ارت 
ي ديگر 
ت خوزستان ،ســتونها 
ن با عمليا 
زما 
ت كرد
ي كرمانشا ه حرك 
ت شا ه (نفتشهر) ،ب ه سو 
ت نف 
ل تاسيسا 
س از اشغا 
گذشت ه و پ 
ي و بريتانيا قرار
ي شورو 
ي نيروها 
ي ناگهان 
ن مورد حمل ه 
ن ك ه ايرا 
س از آ 
يپ 
دقايق 
ي منصور» نخســتوزير رفت ه و
ي «عل 
س ب ه د ِر خان ه 
س و انگلي 
ن رو 
گرفت ،ســفيرا 
ي مشترك آگا ه كردند.
ش نظام 
ي را از يور 
ن تسلي م دو يادداشت ،و 
ضم 
ش با انتشار
ي ب ه خاك كشور ،ستاد ارت 
ي بريتانيا و شــورو 
ل تجاوز ارتشها 
ب ه دنبا 
ت س ه و نيم
ش قرار داد .ســاع 
ن يور 
ن را در جريا 
ي شــمار ه يك  ،مرد م ايرا 
اعالمي ه 
ي فوقالعادهي
ي منصور نخستوزير ،در جلس ه 
بعدازظهر روز سو م شهريور  ،1320عل 
ي را در جريان يورش نظامي انگليس و روس قرار داد.
ي مل 
س شورا 
مجل 
ن ميگذشت .توان
ش ايرا 
ي ارت 
ل از پايهگذار 
در شهريور ما ه  ،1320تنها چندســا 
ي بود ،نه
ي منطقها 
ي احتمال 
ي و درگيريهــا 
ش داخل 
ش ايران ،در حد حفظ آرام 
ارت 
ت  1300خورشيدي
ي نخس 
ن در سالها 
ش ايرا 
گ روز .ارت 
ت بزر 
گ علي ه دو قدر 
جن 
س جنوب» ،تشــكيل
ي عناصر « پلي 
ي « قزاق» و « ژاندارم» و برخ 
از ادغا م نيروها 
ي افسر كه
ي ب ه بعد ،از تعداد معدود 
ل  1310خورشــيد 
ن از ســا 
ش ايرا 
شد ه بود .ارت 
ي پيشــرفت ه و ب ه ويژ ه فرانس ه دانش آموخته بودند،
ي كشورها 
ي نظام 
در دانشگاهها 
ي و يگانهاي
ي موتور 
ش ايران ،فاقد يگانهــا 
ي ارت 
ي زمين 
بهرهمند گرديد .نيــرو 
ي در مفهو م روز بود.
مكانيز ه و زره 
در سال  ،1319نيروي زميني داراي شانزده لشگر و يك تيپ مستقل مكانيزه بود.
تيپ مستقل مكانيزه در تهران مســتقر بود و تعدادي از لشگرها ،در حقيقت بر روي
كاغذ وجود داشتند و داراي توان الزم رزمي در حد يك لشگر نبودند :
نيروي دريايي ايــران ،از دو ناو  950تني به نامهاي ببــر و پلنگ و چهار ناوچهي
 320تني و تعدادي ناو تداركاتي و پشتيباني تشكيل ميشد .ناوها و ناوچههاي مزبور
در ايتاليا ساخته شــده بودند و در سال  ،1311وسيلهي افســران و دانشجوياني كه
در ايتاليا آموزش ديده بودند ،به ايران آورده شــدند  .نيروي هوايي ايران ،از تعدادي
هواپيماي دو باله تشكيل ميشــد .اين هواپيماها ،ساخت انگلســتان بودند و براي
تعميرات هواپيماي مزبور و ساخت بخشــي از بدنهي آنها ،كارخانهاي از انگلستان
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خريداري شد كه در سال  1316در فرودگاه دوشانتپه (تهران)  ،راهاندازي شد .
ش  90هزار نفر برآورد ه ميشد.
ح ايران ،كمابي 
ي مســل 
ل نيروها 
مجمو ع پرســن 
ن با دو
ي ه م زما 
ن رويارويــ 
ن توا 
ش ايرا 
ن واقعيتها ،ارت 
بدينســان و با توج ه ب ه اي 
گ را نداشت .
ت بزر 
قدر 
ن نگذشــت ه بود كه
ي علي ه ايرا 
ي بريتانيا و شــورو 
ض نظام 
هنوز چند روز از تعر 
ي عالي
ن ك ه ب ه رضاشــا ه اطال ع دهد ،شورا 
ن اي 
سرلشــگرنخجوان وزير جنگ ،بدو 
س ستاد)  ،سرلشگر رياضي
ي (ريي 
ن شورا ك ه سرلشگر ضرغام 
ل داد .اي 
گ را تشكي 
جن 
ن حضور داشتند ،دســتور ترك مخاصم ه را صادر كرد ه و
و سرلشــگر يزدانپنا ه در آ 
ص نمود.
ن را مرخ 
ي  1و  2مستقر در تهرا 
لشگرها 
ن مســاله ،آنها را ب ه كا خ سعدآباد احضار و ضمن
ي از اي 
ض آگاه 
رضاشاه ،ب ه مح 
ت ب ه كشور ،صادر نمود .در ضمن،
ن را ب ه جر م خيان 
ن آنا 
ي كرد 
خل ع درجه ،دستور زندان 
ت و حفظ شهر تهران
ن و مقاوم 
ي ســربازا 
ي را مامور جمعآور 
ي سپهبد اميراحمد 
و
ش فراوان،
ي اعــا م و با تال 
ت نظام 
ي حكوم 
ن كرد .ســپهد اميراحمد 
برابر بيگانگا 
ن برقرار
ش را در تهرا 
ي و نظ م و آرام 
ن را جم ع آور 
ن و سربازا 
ي از افسرا 
ت عدها 
توانس 
نمايد.
ي ك ه در گرماگر م جنگ ،دستور
ي خيانتكار 
ف بود .دســتها 
اما ،فاجع ه بسيار ژر 
ش در لجستيك
ن ســربازها را صادر كرد ،از ماهها پي 
ص كرد 
ترك مخاصم ه و مرخ 
ي با
ت جنگ 
ت مربوط بــ ه توپخانــ ه و ادوا 
ل كــرد ه و در نتيجــه ،مهما 
نيروها اخال 
ي از
ن روز نخســت ،بســيار 
ي ك ه در هما 
ل ميشــدند .ب ه طور 
ي ارســا 
ناهمآهنگ 
ش از اعال م ترك مخاصمه ،يگانهاي
ش نداشــتند پي 
ن آت 
ي توپخانه ،امكا 
يگانها 
ن را
ي ك ه در چنــد نقطه ،آنا 
ي برابر متجــاوزان ميجنگيدند ،ب ه طور 
ش ب ه خوبــ 
ارت 
ي مهاج م وارد كرد ه بودند.
ي نيز ب ه نيروها 
ت قابل توجه 
ت و تلفا 
ف كرد ه و خسار 
متوق 
ي زير نا م برد :سرلشــگر
ن و يگانها 
ي فرماندها 
ي و دلير 
ن بايد از پايدار 
ن ميا 
در اي 
ي (فرماند ه لشگر
ن مقد م مراغها 
ي (فرماند ه لشگر خوزستان)  ،سرلشگر حس 
شا ه بخت 
گ معتضدي
ن و كرمانشــاه) ،سرلشگر قدر (فرماند ه لشگر رشــت)  ،سرهن 
كردستا 
ي لشگر گرگان) و...
ل فرمانده 
(كفي 
س از ترك مقاومت،
با تسلیم دیکتاتور  ،به ارتش فرمان ترک مقاومت داده شد و پ 
ن ب ه حركت
ي تهرا 
ف كرد و به سو 
ت كرمانشــا ه را تصر 
ت نف 
س تاسيسا 
ش انگلي 
ارت 
ي ا رتش
ت از سو 
ي از ترك مقاوم 
ش ســر خ نيز با بهرهگير 
ي ديگر ،ارت 
درآمد .از سو 
ي بريتانيا ك ه از كرمانشاه
ن جا ب ه نيروها 
ن رسانيد و در آ 
ي قزوي 
ايران ،خود را ب ه حوم ه 
ميآمدند ،پيوست.
به دنبال اشغال ايران از سوي اهريمنان رو س و انگليس  ،آمريكاييها نيز به صف
اشغالگران پيوستند .آنها در درازاي پنجسال اشغال ايران  ،فقر وتنگدستي ،قحطي
و تيرهروزي و بيماري را بر مردم ايران تحميل كردند .منابع كشــور را غارت كردند،
تاسيسات زير بنايي و تاسيسات صنعتي كشور را مورد بهره كشي قرار دادند.
روسها در پي تجزيه آذربايجــان و مهاباد و انگليس هــا در پي تجزيه فارس و
خوزستان برآمدند كه در اين راه ناكام ماندند .
ملت ايران  ،نبايد جنايت دو قدرت اهريمني انگليــس و روس را كه در دو جنگ
جهاني اول و دوم خاك ايران را مورد تجاوز و اشغال قرار داد  ،فراموش كنند .
همچنين ملت ايران نبايد نقش آمريكا را در يــاري به روسها و انگليسها براي
اشغال ايران وسپس اشغالگري خو د آنها را فراموش كند .
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ایستادگی سه ژاندارم ایرانی
برابر یک لشگر زرهی شوروی

اشغال ایران  :فرآیند  ،دیکتاتوری  ،فساد و
جدایی تودههای مردم از حکومت

ساعت  ۴بامداد روز شوم سوم شــهریور ماه  ، ۱۳۲۰ارتش سرخ از شمال ایران و
ارتش مستعمراتی بریتانیا از جنوب و غرب  ،خاک میهن ما را مورد تجاوز قرار دادند
 .دیکتاتور که مصرف ســالها تریاک  ،مغز او را از کار انداختــه بود و در محاصره
تملقگویان و چاپلوسان قرار داشت  ،با وجود انبوه آگاهیها مبنی بر آمادگی ارتش
مستعمراتی بریتانیا در سرزمین عراق برای یورش به ایران  ،ن ه میتوانست ببیند و
نه میتوانست بشنود و شاید با شنیدن آن اخبار  ،از پیش تسلیم سرنوشت شده بود ؛
در حالیکه با وجود انبوه آگاهیها ،بسیج همگانی داده میشد و کشور را آماده دفاع
میکردند  ،هرگز این رخداد شوم و ننگآور رخ نمیداد .
فرمانده پاسگاه ژاندارمری کنار پل جلفا آگاه میشــود که ارتش سرخ  ،آهنگ
ورود به ایران را دارد  .سرجوخه ملکمحمدی  ،یک تن از ژاندارمها را برای آگاهی
رسانی روانه تبریز میکند و خود همراه دو تن دیگر یعنی سید محمدرانی هاشمی
و عبداهلل شهریاری  ،با ســه قبضه تفنگ برنو جلوی لشــگر زرهی ارتش سرخ را

آرامگاه این شهیدان ،
زیارتگاه مردم از جای جای این میهن بزرگ است .

میگیرد و تنها با شهادت هر سه تن  ،ارتش سرخ میتواند از پل جلفا  ،وارد خاک
ایران شــود  .این ســه تن بیش از دو ساعت در برابر یک لشــگر زرهی شوروی
پایداری کردند  .اگر دیکتاتوری  ،فســاد و جدایی تودههای مردم از حکومت نبود
و بریتانیاییها مطمئن از خیانت هیات حاکمه و برخی سران خائن ارتش نبودند ،
این رخداد شوم  ،اینگونه رقم نمیخورد .

به انگیز هی شهادت دریادار بایندر در سوم شهریور ۱۳۲۰
کیـست یـاران خفتـه در دامـان بهمنشیر اینجا
زیر ایــن خاک سیـه با چکمـه و شمشـیر اینجا
رستــم اینجـا اردشـیر اینجـا نـژاد شـیر اینجا
ناخدا بایندر است ایــن تـن مشبک جامه گلگون
خون ایرانی است آری  ،گشته با این خاک معجون
ناخــدای ما اسـت  ،پس کو کشـتی دریا گزارش
حالــیا افکنــده دریا تختــهی تـن برکنــارش
میزنــد موج خروشـان بوسـه هردم بر مزارش
بوســه های مااسـت این امـواج لب بر لب نهاده
بهر دیــدار مـزارش پشـت بر پشـت ایستـاده
ناخـــدای ما چــرا افتـاده این سـان برکـرانـه
رستــم اســت اینجا  ،شده تیر خیانت ر ا نشانه
یا که بهــرام اسـت ایـن گم کرده اینجا تازیانه
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سروده  :ح
سین مسرور

گور سرباز وطــن پامال جور دشمـن است این
شعله یزدان فسرده از دم اهریمـن اسـت این
زد به عمــر چنـد روزی  ،پشـت پای بی نیازی
گفت با پرچم چــو کرد آن را بخون خود نمازی
ای درفش ســرفـرازان بیش بادت سرفرازی
آبت از خــون میـدهـم تا جاودان بالنده باشی
برسر گــردان ایــران اخــتری تابنده باشی
خوش بخواب اینک که دردامان مام سوگواری
از یـــالن و شــیر گــیران دیـارت یادگاری
گرچه اندر گوشه ای  ،بر گوش ایران گوشواری
باش تا روزی پرستشــگاه ایـــرانـت ببیـنم
لوحــه جاویــد ایــوان دلیــرانــت ببیــنم

ماهنامه
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از اين جا و آن جا  ،از دیروز تا امروز ...
( ا ز ال بــه ال ی خبر هــا ی ر و ز نا مه ها  ،مجله هــا و خبر گز ا ر ی ها )
آمریکا ،ترکیه را از پروژه ساخت جنگند ه اف  ۳۵حذف کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک ،کاخ سفید با صدور بیانیهای رسمی اعالم کرد که ترکیه را از پروژه ساخت جنگندههای اف  ۳۵-کنار
گذاشته است.
در بیانیه دولت آمریکا علت حذف ترکیه از پروژه ساخت جنگندههای اف ،۳۵خرید موشکهای روســی اس  ۴۰۰توسط ترکیه عنوان شده و گفته
شده است :متأسفانه تصمیم ترکیه برای خرید سامانههای دفاع هوایی اس  ۴۰۰-موجب میشود ادامه مشارکت این کشور در [پروژه ساخت] اف ۳۵-
غیرممکن شود.
آمریکا در این بیانیه همچنین افزوده است :ترکیه در  ۶۵سال گذشته از جمله شــریکان مورد اعتماد و قدیمی ما و متحد ما در ناتو بوده اما پذیرفتن
اس  ۴۰۰-تعهدی را که تمامی متحدان ناتو برای دوری کردن از سامانههای روسیه به یکدیگر دادهاند ،تضعیف میکند.
خبرنگار معروف اسرائیلی عربها را « حیوانات انساننما و قاتل» خواند
یارون لندن ،خبرنگار اسرائیلی ( ۷۹ساله) در شبکه عبریزبان « کان  » ۱۱وابسته به هیئت رسانهای اســرائیل در سخنانی نژادپرستانه به عربزبانان
توهین کرد و گفت :عربها حیواناتی قاتل هستند ،آنها یکدیگر را هم میکشند .عربها تنها از یهود متنفر نیستند بلکه آنها ابتدا خود را از چپ و راست ،از
جلو و عقب و از شرق و غرب میکشند؛ یک عرب ،عرب دیگر را میکشد .عربها « حیوانات انساننما و قاتل » هستند.

حادثه اتمی اخیر به ساخت تسلیحات مرتبط بود
ایسنا  :حادث ه هستهای هشتم اوت روسیه که به کشته شدن پنج دانشمند ختم شد ،به توسعه تســلیحاتی مرتبط بود که در واکنش به تصمیم آمریکا
ک ضد بالستیک در حال ساخت بود.
برای خروج سال  ۲۰۰۲از پیمان موش 
الکســی کارپوف ،معاون نماینده دائم روسیه در ســازمانهای بینالمللی در وین دوشنبه گفت :این حادثه هســتهای که رخ داد ،ارتباطی با آزمایش
هستهای نداشت و در حدود صالحیت پیمان جامع منع آزمایش هستهای که در  ۱۹۹۶در سازمان ملل تصویب شد ،قرار ندارد.
«فارک» حمالت مسلحانه علیه دولت کلمبیا را از سر گرفت
گروه چپگرای موسوم به « فارک » از پایان دادن به پیمان صلح با دولت کلمبیا و آغاز مرحله جدیدی از جنگ در این کشور خبر داد .این گروه با انتشار
یک کلیپ ویدئویی در شبکه اجتماعی یوتیوپ ،از پایان دادن به صلح سه ساله با دولت بوگوتا خبر داد و بار دیگر به جنگل های کلمبیا بازگشت .یکی از
رهبران فارک ،دولت بوگوتا را به نادیده گرفتن تعهدات خود در قبال پیمان صلحی که سه سال پیش بین طرفین به امضا رسید ،متهم کرد.
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طرح حریم آثار هنری در تهران
الهام فخاری رئیس کمیته هنر شورای شهر تهران از تهیه «طرح حریم آثار هنری ارزشمند در سطح شهر تهران» خبر داد .فخاری با اشاره به برگزاری
جلســات متعدد با هنرمندانس و نمایندگان انجمنهای هنری و صرف ماهها زمان برای بررسی و آسیبشناســی وضع موجود آثار در شهر ،از تهیه طرح
«حریم آثار هنری ارزشمند در سطح شهر تهران» خبر داد و گفت :با ارائه و تصویب این طرح در صحن شــورا ،قدمی در راه محافظت از این آثار برداشته
خواهد شد.
دانشکدهی مهندسی هواـ فضای دانشگاه شریف بر کرسی نخست جهان
به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف ،تیم فراس ( )FARASاز دانشکده مهندسی هواـ فضای دانشگاه صنعتی شریف ،پس از موفقیت در
مرحله اول مسابقات بینالمللی هوانوردی و فضانوردی آمریکا  AIAAسال ( 2019شاخه طراحی موتورهای توربین گاز هوایی) و قرارگیری در بین سه
تیم برتر از  15تیم شرکت کننده در تیرماه  ،1398با حضور در مرحله دوم از این مســابقات در  30امرداد سال جاری و با ارائه طرح خود در کنفرانس پیش
رانش و انرژی آمریکا موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد.
ابراز نگرانی پنتاگون از خروج سئول از پیمان اطالعات نظامی با ژاپن
سخنگوی پنتاگون اظهار کرد ،آمریکا از تصمیم کره جنوبی برای خروج از پیمان اطالعاتی با ژاپن « به شدت نگران و متاسف» است.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ دیو ایســتبرن ،ســخنگوی پنتاگون ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم کره جنوبی اظهار کرد ،شــراکت اطالعاتی برای
همکاری دفاعی در این منطقه امری حیاتی است.
وی افزود ،آمریکا ،کره جنوبی و ژاپن در صورت همکاری با یکدیگر کشورهایی امنتر و قدرتمندتر خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،این سخنگو در این بیانیه تاکید کرد :ما ،ژاپن و کره جنوبی را به همکاری برای حل اختالفاتشان تشویق میکنیم.
وزارت امور خارجه ژاپن نیز روز پنجشنبه سفیر کره جنوبی در این کشــور را در اعتراض به تصمیم سئول برای پایان دادن به پیمان اطالعات نظامی
میان دو کشور احضار کرد.
دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از سئول درخواســت کرده بود که این توافق اطالعاتی را ترک نکند زیرا این اقدام ممکن است بر
مذاکرات خلع سالح هستهای کره شمالی تاثیرگذار باشد.
پهباد پیشرفته ایران رونمایی شد
پهپاد جدید نیروی پدافند هوایی ارتش با نام کیان رونمایی شد.
نیروی پدافندهوایی ارتش به مناسبت دهم شهریور روز پدافند هوایی ،در مراســم صبحگاه این نیرو که با حضور امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد
فرمانده پدافندهوایی ارتش و گروهی دیگر از فرماندهان ارشد برگزار شد ،از پهپاد رزمی ،پدافندی و نقطه زن با نام « کیان » رونمایی کرد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در مراســم رونمایی از پهپاد «کیان» گفت :پهپاد رزمی و پدافندی «کیان» در دو نوع و با توانایی ســرعت باال
برای ماموریتهای رهگیری و شناسایی و مداومت پروازی باال برای انجام ماموریتهای نقطه زنی طراحی شده است.
وی افزود :پهپاد پیشرفته «کیان» با توسعه توانمندی پهپادی ظرفیت پدافند هواپایه را در نیروی پدافند هوایی افزایش میدهد.
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هند  2میلیون نفر را از لیست شهروندانش خارج کرد
دولت هند با انتشار آخرین نتیجه بررسی وضعیت شهروندان ایالت آســام ،در شمال شرقی این کشــور ،اعالم کرد بیش از  ۹/۱میلیون نفر از سیاهه
شهروندان کنار گذاشته شدهاند .منتقدان دولت میگویند بسیاری از این افراد اقلیت مسلمان اهل این منطقهاند.
برنامه «ثبت ملی شهروندان» سیاههای ارائه میکند از نام افرادی که توانستهاند ثابت کنند پس از اعالم جدایی بنگالدش از پاکستان در سال  ۱۹۷۱از
بنگالدش راهی کشور همسایه یعنی هند شدهاند و از آن زمان در آنجا ساکن بودهاند.
اقدام اخیر دولت هند یک ماه پس از آن صورت میگیرد که هند به صورت یکجانبه خودمختاری منطقه جامو و کشــمیر را لغو کرد ،ایالتی که اکثریت
ساکنانش مسلمان هستند.
زمان دادگاه دختر نعمتزاده
الف نوشت  :اسداهلل مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رســیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی از برگزاری دادگاه شبنم نعمتزاده دختر وزیر
اسبق صمت در دو آینده نزدیک خبر داد .مرداد سال گذشته خبری مبنی بر کشف انباری در استان البرز از داروهای احتکار شده به ارزش  ۵میلیارد تومان
منتشر شد و برخی آن را متعلق به دختر نعمتزاده دانستند.
جمعیت «الوفاق» بحرین :حمایت رژیم آلخلیفه از تجاوزگری اسرائیل وقیحانه است
جمعیت«الوفاق»بحرین در بیانیه ای ،حمایت رژیم آلخلیفه از حمالت اخیر صهیونیست ها را «وقیحانه» خواند.
جمعیت «الوفاق» بحرین اظهارات وزیر خارجه این کشور مبنی بر دفاع از حمالت اخیر صهیونیســت ها به سوریه ،عراق و لبنان را وقیحانه توصیف و اعالم
کرد :رژیم آل خلیفه اهداف و آرمان های امت اســامی را قربانی منافع رژیم صهیونیستی کرده است«.الوفاق» تصریح کرد :رژیم آل خلیفه به مواضع خصمانه
خود از طریق اظهارات تحریکآمیز علیه چهار کشــور عربی اعم از عراق ،لبنان ،یمن و ســوریه ادامه میدهد.گفتنی اســت ،وزیر خارجه رژیم آل خلیفه اخیرا
حمالت صهیونیست ها به گروه های مقاومت در مناطق مختلف خاورمیانه را دفاع از خود خوانده بود!
سعود القحطانی مشاور سابق دفتر پادشاهی عربستان و از دوستان نزدیک محمد بن سلمان ،ولیعهد این کشور پس از آنکه به عنوان متهم ردیف اول قتل جمال
خاشقجی ،روزنامه نگار منتقد سعودی شناخته شد مدتی است که ناپدید شده و اخبار ضد و نقیضی درباره زنده یا مرده بودن او منتشر شده است .در این راستا یک
منبع نزدیک به محافل سیاسی در عربستان و امارات گفت ،ولیعهد سعودی دستور داده ســعود القحطانی را بکُ شند .این منبع افزود :اطالعاتی دارد مبنی بر اینکه
سعود القحطانی به دستور مستقیم محمد بن سلمان به دلیل پرونده قتل خاشقجی کشته و پرونده به طور کامل بسته شده است.

هلل منطقه مرزی لبنان را ترک کردند
نظامیان صهیونیست از بیم حمله حزبا 
سرویس خارجی :شبکه المیادین در گزارشــی میدانی و تصویری اعالم کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از ترس پاســخ حزباهلل به اقدامات اخیر این رژیم،
منطقه مرزی را ترک کردهاند .شبکه تلویزیونی المیادین لبنان از مرزهای این کشور با فلسطین اشــغالی گزارش داد که نوار مرزی بین لبنان و فلسطین برخالف
روال معمول ،خالی از نظامیان رژیم صهیونیستی است.خبرنگار میدانی این شبکه به نام «علی مرتضی» برای نشان دادن ترس رژیم صهیونیستی از احتمال پاسخ
حزباهلل ،در مرز فلسطین با لبنان (منطقه المالکیه) حاضر شــد و حتی از موانعی که این رژیم در مرز ایجاد کرده بود ،عبور و مستقیما از خاک فلسطین گزارش تهیه
کرد .همزمان روزنامه عبریزبان «یدیوت آهارونوت» نوشت به دنبال تنش در مرزهای شمالی ،ارتش اسرائیل اعالم کرده نظامیانش تا اطالع ثانوی از پایگاههای
خود در چندین تیپ زرهی در این منطقه خارج نشوند.

 677نفر در  163روز گذشته بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند
ایرنا -سخنگوی ســازمان اورژانس کشور با اشــاره به غرق شــدگی هزار و  81نفر در محیط های آبی (رودخانه ها ،دریاچه پشــت سد ،دریا ،استخر
کشاورزی ،کانال آب ،دریاچه های طبیعی و نظایر آن) در  163روز گذشته در سطح کشور گفت 677 :نفر از این افراد جان خود را از دست داده اند.
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قیمت روز مسکن  1398/۶/4قیمت آپارتمان در منطقه  ۲۲تهران چقدر است؟
بررسی قیمت روز مسکن در تهران حاکی است ،یک آپارتمان در منطقه  ۲۲تهران  ۷۱مترمربعی نوساز با قیمت  ۱.۴میلیارد تومان برای فروش عرضه
شده است ،یعنی هر مترمربع حدود  ۸.۲میلیون تومان.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در منطقه  22تهران یک واحد مســکونی  114مترمربعی  7سال ساخت با قیمت یک میلیارد و 600
میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود  14میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در همین منطقه و در محدوده دریاچه چیتگر آپارتمان با مساحت  107مترمربع به قیمت  1.7میلیارد تومان ،واحد  70متری  9سال ساخت با قیمت هر
مترمربع  13میلیون تومان و مجموع  910میلیون تومان ،آپارتمان  60متری  15ســاله به قیمت  760میلیون تومان (هر مترمربع  12.7میلیون تومان)،
واحد مسکونی  105متری با عمر سه سال واقع در دریاچه چیتگر به قیمت یک میلیارد و  260میلیون تومان (هر مترمربع  12میلیون تومان) و واحد 171
مترمربعی نوساز در کوهک به قیمت یک میلیارد و  400میلیون تومان یعنی هر مترمربع  8میلیون و  190هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.
همچنین یک واحد مسکونی  105متری در کوهک به قیمت هر مترمربع  16میلیون تومان قیمتگذاری شده است .این آپارتمان  2ساله بوده و قیمت
کل آن  1.5میلیارد تومان است .البته هر مترمربع از این آپارتمان در مقایســه با میانگین قیمت منطقه حدود  3میلیون تومان گرانتر قیمتگذاری شده
است.
آپارتمان  107متری نوساز در محدوده دریاچه چیتگر به قیمت یک میلیارد و  390میلیون تومان (هر مترمربع حدود  13میلیون تومان) در فایل مشاور
امالک برای فروش قرار گرفته است .قیمت این ملک نیز حدود یک میلیون تومان از متوسط قیمت منطقه باالتر است.
اذعان فرماندهان ژنرال «حفتر» به حمالت هوایی امارات علیه مواضع دولت لیبی
سرویس خارجی  :برخی فرماندهان نظامی ژنرال «خلیفه حفتر» ،فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی  ،به مشارکت امارات در حمالت علیه
دولت لیبی اذعان کردند .
یکی از فرماندهان نظامی «خلیفه حفتر» اعتراف کرد که شــهر «غریان» در جنوب طرابلس توســط جنگنده های امارات بمباران شده است .این
فرمانده به نام «فوزی بوحراره» که از سوی نیروهای دولت لیبی دستگیر شــد این اعترافات را بیان کرد  .تاکنون حکومت امارات درباره اعترافات این
فرمانده نظامی «خلیفه حفتر» واکنشی نشان نداده اســت .به نوشته روزنامه «رأیالیوم»« ،بوحراره» فرمانده ســابق اتاق عملیات «غریان» است و
نیروهای دولت وفاق ملی لیبی به ریاست «فائز الســراج» پس از دفع حمله نیروهای« حفتر» به شهر «غریان» ،واقع در فاصله ۱۰۰کیلومتری جنوب
طرابلس ،وی را به اسارت گرفتند.در چنین شرایطی ،نیروهای شرق لیبی تحت فرماندهی «خلیفه حفتر» جنوب غربی طرابلس را بمباران کردند که در
نتیجه آن شماری از نیروهای دولت وفاق ملی کشته شدند.به گفته منابع خبری ،نیروهای «حفتر» در این حمالت  ،گذرگاه «الهیره» واقع در حد فاصل
بین «العزیزیه» و شهر «غریان» در جنوب غربی طرابلس را بمباران کردند.شبکه سعودی«العربیه» با اعالم این خبر افزود :هواپیماهای جنگی وابسته
به نیروهای حفتر ،به صورت دقیق مکانهای اســتقرار نیروهای دولت وفاق ملی در گذرگاه «الهیره» واقع در ۲۰کیلومتری شمال شهر «غریان» را
هدف قرار دادند.
م ترکیه به خاطر خرید اس ۴۰۰-شد
مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحری 
سرویس خارجی:کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ خواست ترکیه را به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰-از
روسیه ،تحریم کند.
«الیوت انگل» رئیس کمیته سیاســت خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی نوشت :از دونالد ترامپ درخواست داریم که ترکیه را بابت خرید
پدافند موشکی اس ۴۰۰-از روسیه ،تحریم کند.رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا افزود:منافع ترکیه نه با همسویی با کرملین،
بلکه در همیاری با ایاالت متحده به بهترین وجه تأمین میشود.از ســویی«دیمیتری شوگایف» رئیس سرویس همکاری نظامی-فنی فدرال روسیه
تصریح کرد که مسکو و آنکارا در حال گفتگو درباره عرضه احتمالی جنگندههای «سوخو  »۳۵یا «سوخو »۵۷-روسیه به ترکیه هستند.
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چهاردهمین همایش دریای مازندران  /کاسپین
دریای ایران و بازماندگان شوروی
چهاردهمین همایش دریای مازندران  /کاســپین ( دریای ایران و بازماندگان
شوروی ) روز چهارشنبه  ۲۳امرداد ماه  ۱۳۹۸در تاالر همایشهای سرای محله
یوســف آباد با هم یاری انجمن فرهنگی پارســیگان مهربوم ،با مدیریت آقای
مسعود صفاریان دبیر همایشهای ملی دریای مازندران  ،برگزارگردید.
در چهاردهمین همایش ملی دریای مازندران  /کاسپیان  ،سخنرانان به حق
 ۵۰درصدی سهم ایران در دریای مازندران (کاسپیان) تایید کردند.
در این همایــش  :دکتر رویــا جعفری ،دکتــر پژمان میرکریمــی ،دکتر
محمد ســیفزاده ،دکتر محمد محبی ،دکتر محمد حســینی ،دکتر میرمهرداد
میرســنجری ،دکتر هرمیداس باوند ،دکتر حسین موســویان و دکتر هوشنگ
طالع پیرامون حقوق تاریخی و قانونی ایران در دریای مازندران  /کاسپیان سخن
راندند .
همچنین در این همایش  ،دوشیزه سودابه پوراحمد  ،شعری از دریای مازندران
را برای باشندگان خواندند .

شیر دیگری در درهی پنجشیر
به گزارش ایرنا  ،احمد شاه مســعود دو روز پیش از حمالت  ۱۱سپتامبر در
سن  ۴۸ســالگی ترور شد و در آن زمان پسرش  ۱۲ســال داشت .حمالت ۱۱
سپتامبر توسط عناصر القاعده مورد حمایت طالبان در افغانستان موجب حمله
نیروهای خارجی تحت رهبری آمریکا به افغانســتان شد و دوره جدیدی را در
تاریخ این کشــور آغاز کرد .گفته میشــود که این ترور از سوی حکومت قطر
رهبری میشد .
اکنون پس از گذشت  18سال از ترور احمد شــاه مسعود  ،فرزندش دو سال
است که به افغانستان برگشته اســت و بر آن است که کار ناتمام پدر را پیگیرد
 .مسعود جوان در پی ایجاد یک جنبش سیاســی ـ نظامی و ائتالف تازه علیه
طالبان است .
مسعود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در کابل گفته است  « :من واقعا دعام
می کنم و امیدوارم که افغانها و افغانســتان هرگز شاهد یک خونریزی دیگر
نباشند  ...خدا نیاورد اما اگر چنین شــود ،نه تنها من بلکه صدها هزار از جوانان
مانند من هستند و ما آماده برداشتن اسلحه هستیم » .
به گفتهی خبرگزاریها  ،مســعود در پی آن اســت که روز  14شهریور ماه
 ، 1389آغاز کار جنبش سیاســی خود را در پنجشیر زادگاه خانوادگی خود را به

گونهی رسمی در شمال افغانستان اعالم کند.
فرزنداحمد شاه مســعود بر این باوراســت که  « :این [توافق] نوعی حس
پیروزی به طالبان می دهد و این نگرانی واقعی است که ما در حال مشروعیت
بخشیدن و امید دادن به گروههای تروریستی در جهان هستیم ».
مســعود جوان تاکید کرد  « :این فرایند تحت رهبری افغانها نیســت .اگر
چیزی بین آمریکا و طالبان یا بین قدرتهای منطقه ای و طالبان حاصل شــود،
افغانها کجای کار هستند ؟ » .
وی افزود « :تا زمانی که وارد فرایندی بــرای توزیع قدرت بین همه افراد و
تمرکززدایی از قدرت نشویم ،نمی توانیم هیچ مشکلی را حل کنیم » .
بر پایهی این گــزارش ،وی از هم اکنــون در حال مالقات بــا گروه های
مختلف و شــبه نظامیان در پنجشــیر و مناطق دیگر برای مسلح شدن دوباره
و ســازماندهی پیش از خروج نیروهای آمریکایی است .وی گفت  « :متاسفانه
دولت قادر به ادامه مبارزه با طالبان نیست ».
احمد شاه مسعود با لقب « شیر پنجشیر» و به عنوان قهرمان ملی افغانستان
شناخته می شود و تصاویر او در بیلبوردها ،دیوارها ،پنجره خودروها و حتی دیوار
مغازه ها در نقاط مختلف افغانستان به چشم می خورد.
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ماجرای دو نماینده بازداشت شده چه بود؟

شورای
نویسندگان

احمــد توکلی :تبانــی در خرید  ۶هزار خــودرو و چند صد کیلــو طال وظیفه
نمایندگی است.
مبارزه با فساد برخی مسئولین هر روز با قوت بیشتری ادامه دارد اما مسئولین قوه
قوضاییه باید مراقب تأثیر نفوذ و توصیههایی که برای این منظور میشود باشند.
در خبرها ست که دو نماینده کنونی مجلس شــورای اسالمی به خاطر دست
داشتن در مافیای خودرو  ،بازداشت شــدند ،تبانی این دو نماینده مجلس شورای
اسالمی با یک گروه خودرو سازی داخلی بر بازار خودرو کشور تأثیر منفی زیادی
داشته اســت تا جایی که یکی از دالیل افزایش بی رویه قیمت خودرو اقداماتی
بوده که این دو با همدستی با خودرو ساز داخلی انجام دادهاند.
حضور دو نماینده بازداشتی در مجلس:

در حالی که می بایســت این آقای فریدون احمدی نماینــده زنجان و محمد
عزیزی نماینده ابهر ( هر دو از استان زنجان ) در زندان به سر میبرند خبر حضور
دو نماینده بازداشتی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی شگفتی ساز شد . ..
یک نماینده مجلس در این باره گفت :پیش از آغاز جلســه رســمی مجلس،
علی الریجانی رییس مجلس شورای اســامی در جلسه غیر علنی در خصوص
دستگیری دو نماینده مجلس و آزادی آنها توضیحاتی داد.
الریجانی اعالم کرد که ما به آقای رئیسی گفتهایم چون آقای عزیزی و آقای
فریدون احمدی نماینده مجلس هســتند برای آنها اعالم وثیقه کنید که زندان
نروند تا بررسی پرونده انجام شود.
نقش داشتن سه نماینده در پرونده سایپا :

در همین زمینه ســخنگوی هیات نظــارت بر رفتار نمایندگان از نقش ســه

22

نماینده مجلس در پرونده خودرو سازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر
داد.
محمد جــواد جمالی نوبندگانــی ،در جمع خبرنــگاران گفــت :در تاریخ ۲۶
شهریور ســال  ۹۷از طرف دادســتان عمومی و انقالب وقت تهران نامهای به
علی الریجانی ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال شــد که در آن نامه آمده
بود دو نفر از شــهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علــت اخالل در نظام
اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفتهاند که برای مشارکت در تولید خودرو
و پیشفروش عمده محصوالت شرکت سایپا قراردادی را با آنها انعقاد کردهاند.
وی تصریح کرد :بازرسی کل کشــور در گزارش واصله در این خصوص اعالم
کرد که با توجه به اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث تحقیقات به
عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده است.
نوبندگانی خاطرنشان کرد :حســب اظهارات متهمان فوق ،آقایان نمایندگان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره
بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و اســتقرار تیم جدید در سایپا
یکی از این نمایندگان با حضور در ســایپا خواهان تمدید این قرارداد گردید و حتا
مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند.
جمالــی نوبندگانی گفت :هیأت نظــارت بر رفتار نماینــدگان این موضوع را
بررسی کرده و توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل  ۴صفحه
با امضای آنان است گرفته است.
ســخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نماینــدگان گفت :ایــن دو نماینده عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتهاند که ما آشــنایی قبلی با متهمان (آقا و
ال این
خانم) نداشته و دخالتشان را در امر قرارداد تکذیب کردهاند و گفتهاند که قب ً
چنین قراردادهایی منعقد شــده و انعقاد این قرارداد انحصاراً مربوط به این دو نفر
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ارزانی یا کاهش بها
دو مقولهی جداگانه
سالهای بسیار است که دولت و بخش خصولتی و خصوصی از یک روش « نخ
نما » برای گران فروشی کاال و خدمات  ،بهره می گیرند .
در این روش  ،نخســت به گونــهی خزنده موجــودی آن کاال در بازار کاهش
میدهند تا با ایجاد « کمبــود » تقاضای کاذب برای آن ایجاد کنند و ســپس با
برانگیخته شدن خریداران و پرسشها پیرامون چرایی گرانی  ،خصولتی ها و بخش
خصوصی تولیدکننده آن کاال ،دولت و پیشــهوران با پخش خبرهای زیاد ؛ اما ضد و نقیضی درباره علت کمبــود آن کاال  ،روند گرانی را ادامه
میدهند .در این فرآیند برخی رسانهها هم دانسته یا ندانسته با این مسیر همراه شده و به یاری « جو » گرانی و گرانفروسی  ،دامن میزنند.
ســپس بگیر و به بندهای موضعی و برای پخش از رادیو و تلویزیون آغاز میشود و با کاســتن  10درصدی از آن کاال که  100یا  200درصد
یا بیشتر افزایش یاقته است  ،اعالم می کنند « :ارزان شــد» ؟! و بدینســان به چپاول مردم  ،رنگ « ارزانی » میزنند و آن را به خورد مردم
میدهند.
نبوده است.
وی ادامه داد :این دو نماینده در هیأت نظارت گفتند که استیضاح وزیر صمت به
این دلیل مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن این مشکالت و مشکالت مربوط به
قرارداد بوده و در حقیقت مربوط به قبل است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان داشت :آن چیزی که به هیأت
نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه تاکنون واصل شــده همین موارد
است و اگر چیز دیگری بحث اســت و یا در آینده بحث خواهد شد موضوع از این
جریان متفاوت است که تاکنون به این هیأت چیز جدیدی واصل نشده است.
جمالی نوبندگانی خاطرنشــان کرد :هیأت نظارت بر رفتــار نمایندگان در ۱۶
بهمن سال  ۹۷در نامهای به عباس جعفری دولتآبادی دادستان وقت تهران به
استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده ۹
قانون آییننامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده
مجلس خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد و نظر این هیأت صرف ًا
در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آنها در سال  ۹۷بوده است.
جمالی نوبندگانی افــزود :مصونیت به نمایندگان مجلــس به آن صورتی که
در سایر کشورهاســت در ایران وجود ندارد و در کشــورمان این مصونیت درباره
اظهارنظر و وظایف نمایندگی تعریف میشود.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت :فرم محاکمه نمایندگان به
شکلی اســت که در ابتدا هیات رییســه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را در
جریان میگذاشتند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.
در این زمینه  ،احمد توکلی رییس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت  ،در
نامه ای به رییس کمیسیون حقوقی و نایبرئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار
نمایندگان  ،خواستار روشنگری برای برای همگان در این باره شد:

جناب آقای ملکشاهی
ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نایبرییس هیأت نظارت مجلس
بر رفتار نمایندگان

جنابعالی در پاســخ به اســتعالم دادســتان محترم عمومی و انقالب تهران
در ارتباط با تخلفات آقایان محمــد عزیزی نمایندهی ابهــر و فریدون احمدی
نمایندهی زنجان در تاریخ بهمن  ۱۳۹۷اعالم کردهاید که با توجه به بررســی به
عمل آمده و توضیحات نامبردگان ،رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طال خارج
از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.
در این باره چند پرسش پیش میآید:

 -۱آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ،تبانی در خرید  ۶هزار خودرو به
صورت رانتی و چند صد کیلو طال و همکاری با فردی که جزء  ۱۵نفر اول کسانی
است که با خرید بیش از  ۳۰هزار سکه ،کمک به اخالل در نظام اقتصادی کشور
نموده اند ،جزء وظایف نمایندگی است؟

 -۲آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود
کرده و گالیه نمودند و در این بحران ،رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای
محمد عزیزی در آن برجسته است ،جزء وظایف نمایندگی است؟

 -۳هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررســیای به عمل آورده و
براساس وجه عقالنی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی
نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟
اگر در اینباره همان بهمن  ۱۳۹۷موضع درســتی اتخاذ میکردید کار این دو
نماینده به اینجا می کشید؟
خواهشمند است برای حفظ شــأن و جایگاه مجلس به افکار عمومی توضیح
کافی بدهید.
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انتصابهای شایسته  ،نتایج ناشایسته؟!

عل

یمحمد(ک
اوه) آقاعلیخانی

بایسته را داشته باشد) و بخش دیگر رفتاری(یعنی فرد از ویژگیهای شخصیتی
مرتبط با کار همچون توان ارتباط با دیگران ،نیکخواهی ،شکیبایی ،پایبندی به
اخالق و  ...برخوردار باشــد) در این صورت می توانیم مدعی شــویم که شایسته
ساالری در نظام مدیریتی حاکمیت دارد.

مدیریت یعنی بهره مندی از منابع در اختیار برای دستیابی به اهداف و آرمانهای
معین و مطلوب برای جامعه و سازمان و خانواده و طبعا هر کس به دانش مدیریت
چیرهتر باشد نیکوتر میتواند منابع را به سمت و سوی اهداف هدایت کند و اقتصاد
را بهره ورتر نماید .بخش بسیار کلیدی در مدیریت ،همانا شناسایی و به کارگماری
منابع انســانی به ویژه در جایگاههــای کلیدی و تصمیمگیری اســت .کلید واژه
ظریفی می گفت:
مدیریت منابع انسانی « شایستگی» است و طبعا هر قدر این واژه در شرایط واقعی
من در این چهار دهه ،هزاران بار در روزنامههای عمومی کشــور آگهیهایی
مورد توجه قرار گیرد انتظار کارآمدی بیشتر منطقیتر است.
خواندهام با این مضمون که:
شود
ی
م
گمارده
کاری
انجام
روشن است که هر کس انجام کاری میپذیرد و به
جناب آقای فالنی یا سرکار خانم فالنی انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به
باید که توانمندی بایسته و شایسته در آن زمینه داشته باشد بخشی از این توانمندی سمت شهردار  ...فرماندار  ....استاندار  ...وزیر  ....نماینده مجلس  ...مدیر بانک ...
فنی و تخصصی است (یعنی فرد نســبت به ویژگیهای فنی کار مورد نظر اشراف مدیر نهاد  ....مدیرعامل شرکت ....مدیر مدرسه ...و  ....تبریک عرض میکنیم!
اما زمانی که روند نتایج ناظر بر کارآمدی همین نهادها و موسسات و شرکتها
و  ....را نگاهی کلی میکنیم میبینیم که در بســیاری و بسیاری موارد مطلوب و
قابل قبول نیست و همواره نابســامانی هایی در عملکرد آنها وجود داشته و دارد
ضمن این که در این سالها (و به ویژه در دهه اخیر) دزدی هم به کارنامه بسیاری
از مدیران خرد و کالن کشور افزوده شده است!
 ...با یک تناقض شــناختی! بعــد با خود میاندیشــم که مگر می شــود آن
انتصابهای بجا و شایســته  ،این نتایج نابجا و ناشایســته را به بارآورده باشد؟!
اینها با هم قابل جمع نیست.
یا این نتایج و گزارشها از ناکارآمدی و دزدی دروغ اســت و کار دشمنان! و یا
آن انتصابهای بجا و شایسته ،نابجا و ناشایسته بوده است!
و از دیگر سو دیگر چون بخش نظری کشــورداری در ایران به دین و مذهب
وابسته شده است و دســتکم بر آن مبنا تبلیغ و ترویج میشود  ،انتظار ویژهتری
در میان مردمان در زمینه تعهد و مسئولیتپذیری کارگزاران و صد البته سالمت
اخالقی و تقوای آنان ایجاد شده اســت که صد البته به حق هم هست .از همین
روست که شــوربختانه عملکرد نامطلوب و رو کردن همزمان هنر ناکارآمدی و
هنر دزدی توســط برخی از کارگزاران ناشایستهی دارای اختیار (که بسیارند و رو
به افزایش) و در بسیاری از حوزههای مدیریتی شاهد آن هستیم ،طبعا به حساب
خدا و پیامبر و دین هم ثبت میشود و مال و اعتقادات مردم مملکت (که در آموزه
های اسالمی عیال خدا گفته شــدهاند و حکومت موظف به مراعات حال ایشان
است) همزمان غارت میشود ،که شده اســت .در این اندیشه بودم که سخنی از
پیامبر اسالم (ص) به یادم آمد كه فرمودهاند:
من استعمل عامال من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلك و اعلم بكتاب
اهلل و سنه نبیه فقد خان اهلل و رسوله و جمیع المومنین (بیهقی ،ج ،10ص)18
کســی كه كارگزار و مدیری را به كار گمــارد در حالی كــه میداند در میان
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فارابی در « یونسکو »

ثبت فارابی در فهرست «مشاهیر و رویدادهای جهانی یونسکو»
بازهم کوتاه آمدن از منافع ملی و حاتمبخشی از داراییهای ملت ایران
در اثر بیتحرکی و ندانمکاری دستگاههای گوناگون دولت جمهوری اسالمی و به ویژه وزارت امورخارجه  ،بیگانگان « داراییهای ملی » ما را به راحتی
به یغما میبرند ؛ به ویژه در این میان حکومت ترکیه با فرصتطلبی از این ندانمکاری دولت جمهوری اسالمی بهرهگرفته و از نوروز تا فارابی خود را با ایران
همباز ( شریک ) میکند ؛ موالنا را به غارت میبرد و مدعی ابوعلیسینا نیز هست .
به گزارش ایسنا ،ایجاد «خانه ـ موزه فارابی» ،فیلسوف و دانشــمند بزرگ ایرانی برای هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد او در ترکیه و با کمک دانشگاه
قزاقستان افتتاح شد ؛که خود نشانهی مصادره این شخصیت به نام دو کشور ترکیه و قزاقستان مطرح کرد .در این میان فرهاد نظری ـ دبیر کمیته ملّی حافظه
جهانی یونسکو ـ اعالم کردکه « :به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد دادهایم تا نام مفاخر و مشاهیر مشهور کشور در تقویم رسمی کشور ثبت شوند » .
در این میان  ،عبدالمهدی مســتکین ـ مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونســکو ـ  ،در باره پروندهی «ابونصر محمدبن محمد فارابی به ایسناگفت :
پرونده «فارابی » توسط سه کشور ایران ،قزاقستان و ترکیه در مراحل بررسی نهایی یونسکو اســت  .امیدواریم در چهلمین کنفرانس عمومی امسال که در
نوامبر (آبان) برگزار میشود ،ثبت جهانی آن اعالم نهایی شود به این ترتیب تعداد مشــاهیر جهانی ایران امسال با ثبت سه شخصیت ممتاز جهانی (فارابی،
ابوریحان و عطارنیشابوری) به ۳۸نفر میرسد و از این نظر ایران جزو سه کشور برجسته جهان در حوزه معرفی و ثبت مشاهیر جهانی است.
البته دور نیست که ترکیه در ثبت ملی شهر تبریز نیز خود را شریک کند و در این زمینه هم باج داده شود .
ت شایستهتر و به قرآن و سنت آگاهتر است در این صورت قطعا به خدا و رسول خدا و همه مومنان خیانت كرده است.
مسلمانان فردی وجود دارد كه برای آن مسئولی 
ت بلكه فرض بر شایستگی منتخب است در حالی كه شخص شایستهتری وجود دارد ،
در این حدیث ،سخن از انتخاب فرد غیرشایسته نیست که بسیار ناپسند اســ 
یعنی همین که حدس بزنیم و احتمال بدهیم که فرد شایسته تری وجود دارد حق نداریم فرد دم دستی را بگماریم  ،که اگر بگماریم مصداق خیانت است! و حدیث چنین
گزینشی را خیانتبه خدا و رسول خدا و همه جامعه برشمرده است زیرا هر گوشه از كشتی نظام كه سوراخ شــود تمام كشتی و همه سرنشینان آن را در معرض غرق
شدن قرار میدهد .در نگاهی دیگر اگر چه به نظر میرسد مرجع ضمیر «هو یعلم» و فاعل فعل « خان» هر دو همان مقام مافوق و صادركننده حكم است اما شخص
انتخاب شده یعنی خود مدیر نیز اگر به برتری فرد یا افرادی بر خود آگاه باشد كه این بار مسئولیت را بهتر و سالمتر از او میتوانند به سر منزل مقصود برسانند و در جهت
انتخاب اصلح تالش نكند از دایره این خیانت خارج نیست و درآمد و ثروت آن مقام و منصب بر او حرام است و باز در آموزههای دینی چقدر بر تاثیر لقمه حرام بر زندگی
و سرنوشت افراد ،قلم فرسایی و زبان فرسایی شده و میشود!
همچنین روشن است که مدیران کشور که انتصاب کننده هستند مجاز نیستند خود را در عدم اطالع از مجموعه شایستگان نگه دارند و به استناد «هو یعلم» در حدیث
فوق ،بی اطالعی خود را مبنای تصمیم گیری در انتصابها قرار دهند (خودشان را گول بزنند ،چشمشان را ببندند که شایسته تر ندیدیم پس همین ناشایست را گماردیم).
به نظر می رسد شیوهی کشورداری و ســبک مدیریت در کشور به ویژه در بخش مدیریت منابع انسانی بر اساس همان آیه شــریف قرآن که فرمود« :یا ایها الذین
آمَنوا آمِنوا » « ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید » نیازمند یک مهندسی مجدد بنیادین است تا سازوکارهای شناسایی و به کارگماری منابع انسانی به نحوی
سازماندهی شود تا شایســتهتر از نظر توانمندی فنی و ویژگیهای اخالقی بر مسند مدیریت بنشینند تا شــاید در دهههای آینده خبرهای ناکارآمدی و دزدی کمتر
بشنویم.
در ادامه بخشی از دیدگاه موالنا (دفتر چهارم ،بخش  53مثنوی) مرتبط با موضوع در پایان آمده است که بر خطر قدرت گرفتن ناشایستگان اشاره دارد .مولوی بسیار
هنرمندانه و اندیشمندانه هشدار داده است که چنانچه قدرت در دست افراد بدگهر و ناشایست باشــد ،بایستی منتظر فتنه باشیم و فتنه مدیریت همین اتالف منابع و
دزدیها و مشکالتی است که در جامعه وجود دارد و زندگی را بر مردم تنگ کرده است:
به کــه آیـد علـم ناکس را به دست
تیــغ دادن در کــف زنـگی مسـت		
			فتنـــه آمــد در کــف بدگوهـران
علـم و مـال و منصـب و جـاه و قِران
			از فضـیحت کی کند صـد ارسـالن؟
آنچــه منصـب میکنـد با جاهـالن
			مارش از ســوراخ بر صحرا شتافت
عیب او مخفیست چـون آلـت بیافت
			جــان زشــت او جهانسوزی کند
ره نمـــیدانــد قــالووزی کنــد!
احمقــان سـرور شدسـتـند و ز بیم

			عاقــالن ســرها کشیـده در گلیـم
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تابستان سال 98در شرایطی رو به اتمام اســت که فعاالن اقتصادی هنوز در
بالتکلیفی تغییر سیاستهای پولی مالی دولت هستند  .دربهارسال پیش فضای
کســب و کار که درگیر تکانههای تحریمهای ظالمانه آمریکا بــود  ،به یکباره از
ســوی دولت نیز مورد هجوم سیاستهای شــنابزده ارزی قرارگرفت و در قالب
ادبیات چکشی  ،بی آنکه ســاز و کار و محاسبات کارشناســی صورت بگیرد و یا
کنش مردم و فعاالن اقتصادی درنظر گرفته شــده باشد  ،سیاست دستوری نرخ
 4200تومانی ارزی ابالغ شد .داستان به این جا ختم نشد و با نمایان شدن تاثیرات
منفی این سیاست  ،دولت به جای پذیرش اشــتباهاتش در عرصه مدیریت ارزی
درصدد برآمده تا اثرات ناخوشآیند سیاست غلط خود را با اقدامات فوری و موردی
توجیه کند که خود منجر به بدتر شدن اوضاع شد .
هجوم بخشنامههایی با اعتبار کمتر از یکروز نشان میداد که دولت برای این
وضعیت تدبیری نیاندیشــیده بود و برای رهایی از این موقعیت به هر ریســمانی
چنگ میزد  .در واقــع عدم برخــورداری از یک برنامه منســجم برپایه اصول
مشخص اقتصادی در مدت کوتاهی دولت را از سیاستهای اقتصاد بازار به سمت
اقتصاد دولتی و سهمیهبندی کشاند .این بالتکلیفی در عرصه مدیریتی باعث شد
تا بخشی از داراییها کشور به واسطه سیاست تجربه و خطا حیف و میل شود.
این در حالی ست که دولت همواره همان ترجیعبند همیشگی را تکرار میکند
که سیاستهای غلط دولتهای قبلی در اداره کشور و تحریمها عامل اصلی همه
این ناکارآمدیهای اقتصادی ســت خود عذری بدتر از گناه است و این پرسش
را در ذهنها بر میانگیزاند که چگونه اســت در جهانی که همه دولتها به دلیل
افزایش عدم اطمینان در متغیرهای کالن موثر بر توســعه کشورشان  ،بر اساس
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آینده پژوهی و تعریف ســناریوهای گوناگون (خطر) تصمیماتشــان را کاهش
میدهند  ،این بدنه عریض و طویل دولتی با این همه دانشآموخته دانشگاهی با
القاب ریز و درشت چگونه یکی از سناریوهای محتمل را بدعهدی آمریکا ویا هر
کشــور دیگر طرف برجام در نظر نگرفته بودند که اینگونه در مقابل عمل انجام
شده قرار گرفتند ؟ به اســتناد کدام واقعیت تاریخی حسن نیت غرب را در توسعه
وپیشرفت کشورمان بایستی باور میداشــتیم که خود را در قبال توطئههای آنها
حتا به لحاظ ذهنی آماده نکرده بودیم ؟
با این همه انگار  ،عطش دولت در اجرای سیاستهای ضربتی بدون مشارکت
مردم و درنظر گرفتن واقعیتهای موجود اقتصــادی و صداهای منتقد  ،تمامی
ندارد  .سیاست حذف صفر از پول ملی نمونهای دیگر از اعالم یک سیاست بیربط
در شرایط کنونی اســت که اگر در زمان نامناسب و به صورت نادرست انجام شود
اثرات منفی به همراه دارد و از همه مهمتر به بــی اعتمادی مردم به دولت و پول
ملی دامن میزند .در روز سی ام امرداد  98دولت با ارسال الیحه ای یک فوریتی
طرح حذف صفر از پول ملی را تقدیم مجلس کرد  .طرحی که بر اساس آن چهار
صفر از پول ملی حذف میشــود و «تومان» به عنوان واحد پولی جدید معادل ده
هزار ریال محاسبه شده و «پارســه» به عنوان واحد پول خرد معادل  100تومان
ارزش گذاری میشود .
در ادبیات علم اقتصاد تغییر واحد پول ملی و حذف صفر یک سیاســت اصالح
مالی است که تحت شرایط خاص و با الزاماتی اتخاذ میشود .در ایران از میانه دهه
هفتاد موضوع تغییر واحد پول بارها و به مناســبتهای مختلف طرح شد  .هدف
اصلی طرح کنندگان این موضوع کنترل تورم بود  .موضوعی که بارها از ســوی
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کارشناســان مورد نقد قرار گرفت زیرا حذف صفر از پول ملی وتغییر واحد پول به
خودی خود تاثیری در رفع تورم ندارد .بــا این همه از آنجا که دولتها توجهی به
دســتاوردها ومطالعات دولت قبل خود ندارند و همه چیــز را از پایه دوباره تجربه
میکنند این موضوع در شرایط کنونی که به اصطالح به شرایط جنگ اقتصادی
تعبیر میشود  ،بار دیگر طرح شدالبته با همان ادبیات پیشین و به زعم سخنگوی
دولت  « :برای نجات حیثیت پول ملی »  .با این تفاسیر پرسش اساسی این است
که آیا حذف صفر از پول ملی ارزش ریال را به جایگاه واقعی خود بر میگرداند ؟
در حال حاضرنزدیک به هشــت میلیارد قطعه اسکناس وســه میلیارد قطعه
سکه در اقتصاد ایران وجود دارد .اســکناس یکصد هزار ریالی با تعداد چهار صفر
 ،باالترین تعداد صفرها را دارد  .نگاهی به تجربه کشــورهای دیگر در این زمینه
نشــان میدهد که یکی از دالیل حذف صفر ،آســان کردن مبادالت اقتصادی
وسیستمهای حسابداری اســت  .برای مثال در ترکیه در ســال  2003هر دالر
به بیش از پنج میلیون لیر رســیده بود و مردم مجبور بودنــد برای خرید یک نان
چند میلیون لیر ترکیه هزینه کنند.تورم ترکیــه در میانه دهه نود میالدی به نرخ
باور نکردنی  103درصد رســید و پس از آن بود که سیاستهای اصالح ساختار
اقتصادی و مهار قیمتها در کنار تالش برای جذب بیشــتر ســپردههای بانکی
باعث شــد تا روند تورمی رشــدی نزولی بیابد و پس از این دوره بود که در سال
 2005یکباره شش صفر حذف شد تا مبادالت راحتتر انجام شود .
هلند نمونهای دیگر از سیاســت اصالح پولی موفق است  .این کشور در دهه
 60میالدی با ورود درآمد ناشی از فروش گاز با تورمی غیر قابل انتظار روبرو شده.
تجربهی تلخ اقتصاد تورمی این کشور بعدها به نام « بیماری هلندی » به عنوان
یک اصطالح در علم اقتصاد به کار گرفته شد و بســیاری از کشورها با تجزیه و
تحلیل اتفاقات آن دوره به اصالح ساختار اقتصادی خود پرداختند .درهلند نیز ابتدا
با سیاستهای انقباضی تورم کنترل شــد و سپس با ثبات نسبی و آرامش در بازار
چهار صفر از پول ملی حذف گردید  .به عبارتی الزام بکارگیری موفق سیاســت
اصالح پول ملی در ابتدا اتخاذ سیاستهای ضد تورمی است .
زیمباوه هم نمونه ای ناموفق از به کارگیری این سیاســت است دولت زیمباوه
در سال  2003زمانی که تورم این کشــور هزار درصد بود اقدام به حذف  3صفر از
واحد پول ملی کرد .با این وجود دولت از نظر عملی هیچگونه اقدامی در خصوص
مهار تورم انجام نداد و تنها به دســتاوردهای روانی حــذف صفرها اتکا کرد .این
اتفاق نتیجهای معکوس داشت و ابرتورم زیمبابوه بین سالهای  2007تا 2009
اتفاق افتاد .اشــتباه دولت مبنی بر حذف صفر از پول در سایه تنشهای سیاسی
داخلی و خارجی و تغییرات اقلیمی شــرایط را به ســمت اوضاع غیر قابل کنترل
سوق داد .
حال به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم .متوســط نرخ تورم در
سالهای پس از جنگ در ایران حدود  20درصد است  .پس از افزایش نرخ تورم در
دولت دهم و خطر بیماری هلندی  ،نرخ تورم نقطــهای در دولت یازدهم با بیش
از  ۳۰درصد کاهــش از ۳۹ـ ۲درصد در امرداد ماه ســال  ۱۳۹۲به ۷ـ ۶درصد در
پایان امرداد ماه سال  ۱۳۹۶رسید و دولت نرخ تورم را به طور قابل توجهی کنترل
کرد .افتخار بزرگی که در جریان انتخابات دولت دوازدهم بر آن بسیار تاکید شد.
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آنچه در این میان مورد غفلت ماند چرایی این اتفاق بود  .بررسی گزارشات بودجه
وعملکرد آن طی آن ســالها به خوبی نشــان میدهد که دولت سیاستگذاری
مشخصی برای کنترل تورم نداشت  .در واقع بهبود انتظارات مردم که به واسطه
تغییر رویکرد سیاســی و گشایش در روابط خارجی ایجاد شــده بود در سایه نرخ
باالی سود بانکی موسســات مالی اعتباری و نیز ابزار کنترل نرخ ارز  ،مهمترین
اتفاقاتی بود که باعث شد تا فضای بازار در ظاهر و با اعمال شرایط دستوری مهار
شود  .پایین نگهداشتن نرخ ارز برای کنترل تورم در شرایطی که خوشبینی عوامل
اقتصادی در سایه تبلیغات دستاوردهای سیاست خارجی دولت به شدت دامن زده
شده بود  ،اقدام بسیار خطرناکی بود که اقتصاد را به سمت ناپایداری سوق داد و به
مثابه چنگ انداختن به طنابی پوسیده که بسیار پر هزینه است  ،کشور را تا ورطه
سقوط به دامن ورشکستگی برد.
پس از ظهور عالیم ناکارآمدی برنامههای اقدام دولت در کنترل اوضاع وبروز
تنش در عرصه سیاست خارجی ونیز سیاستهای عجیب و غریب بانک مرکزی
در بازی با نرخ بهرهی بانکها و اجرای راهبرد یک بام ودو هوا دراین باره ،زمینه
برای بازی برخی نهادهای غیر رســمی فاسد مهیا شــد تا داراییهای خود را از
بازاری به بازار دیگر برده و بــا ایجاد حبابهای کاذب بر آتــش بی ثباتی مالی
بیافزایند  .در نبود قدرت نظارتی کافــی و بیابتکاری دولت و عدم آمادگی علمی
و عملی در کنترل اوضاع و از همه مهمتر کاهش سرمایه اجتماعی و نا اطمینانی
مردم به صداقت و درســتی حکمرانان  ،باعث شدتا تورم چهل درصدی را تجربه
کنیم  .گرچه پیشتر در ســال  74نیز این اتفاق را در ســایه سیاستهای تعدیل
اقتصادی دیکته شده بانک جهانی و شرایط پس از جنگ تجربه کردیم اما تجربه
کنونی به مراتب ســخت تر بود زیرا هیچ سیاست مشــخصی در پس و پشت آن
نبود .این فاجعه بزرگی ست که امروزه کمتر کشوری در جهان نرخ تورم دورقمی
را تجربه میکند ولی کشور ما با همه ظرفیت ها و قابلیت هادر سایه خوش خیالی
و بیسیاستی اسیر تورم لجام گسیخته می شود.
ســابقه دولت دوازدهم نشــان می دهد که همانند دولتهای پیشین  ،هیچ
برنامهی مشــخصی برای مهار تورم نداشــته و ندارد به این ترتیب مهمترین
الزام موثر بودن حذف صفر از پول ملی که وجود سیاســتهای ضد تورمی است،
به گونهی عملی وجود نــدارد .بنابراین اصرار یک فوریتی اجــرای این طرح از
ســوی دولت تنها یک نمایش نخنما برای انحراف افکار عمومی از اصل داستان
اســت و البته تحمیل هزینههای جدی چاپ مجدد اسکناس  ،تغییر سیستمهای
محاسبات مالی و از مهمتر درگیر کردن حداقل دو سال از توان کارشناسی دولت
بابت به ثمر رساندن تغییر اسکناس و سکهها که معلوم نیست چگونه باید جبران
شود  .در چنین شرایطی بهتر است دولت به فکر نگهداشت وضعیت تولیدکشور در
سطح موجود باشد تا نرخ رشد از این بیشتر کاهش نیابد و بخش حقیقی اقتصاد
هدف قرار داده شــود  .به این منظور انتظار میرود تــا درگام اول به جای اصالح
صفرهای پول ملی به اصالح ســاختار عریض وطویل خویــش با قید دو فوریت
اقدام کند تا کمی فضای کسب وکار بهبود یابد .
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اقتصادی

ماهنامه

ژرفتر شدن شکاف تورمی میان استانها

به جای استان قم  ،به استانهای حساس مرزی بپردازید !
مرکز آمار ایران  ،شــاخص بهای مصرف کننده را برای امرداد ماه امسال ،
منتشر کرد  .در این گزارش نرخ تورم  12ماهه در امرداد امسال به  42/2درصد
رسیده است  .البته این رقم میتواند بسیار باالتر باشــد ؛ زیرا به دستور دولت ،
بانک مرکزی از انتشار آمار تورم منع شده اســت و در همهی این سالها  ،نرخ
تورم مرکز آمار  ،کمتر از بانک مرکزی بود  .در نتیجه  ،از آنجا که مرکز آمار زیر
فرمان رییس ســازمان برنامه قرار دارد  ،بیم آن میرود که آمار از میزان واقعی
آن کم تر نشــان داده شده باشــند ؛ گرچه نرخ  42/2درصد هم کم نیست و به
معنای از دســترفتن کمابیش نیمی از قدرت خرید مردم و به ویژه دهکهای
پایین است .
اما مساله اینجاست که شکاف تورمی میان اســتانها برخالف شعارهای
دروغین و تکراری « عدالت اجتماعی » از امرداد پارســال  ،فزونتر و ژرفتر
گردیده است ؟!
بر پایهی دادههای مرکز آمار  ،شکاف تورمی میان اســتانها که در امرداد
ســال پیش  ،کمابیش  5درصد بود ؛ امســال به به  15در صــد افزایش یافته
است ؛ در حالی که در امرداد ماه امســال  ،تورم  12ماهه در استان قم ( استان
خودینشــین )  35/7درصد بوده اســت  ،کرانِ ( حد ) باالی تورم در اســتان
کردستان با  50/8درصد گزارش گردیده اســت  .از یاد نبریم که در امردادماه
سال  ، 1397باالترین نرخ تورم با  12/5درصد مربوط به استان کرمانشاه بود.
بدین سان بیشــینه ( ماکزیمم ) تورم در امردادماه ســال امسال  38/3 ،درصد
نسبت به امردادماه سال پیش  ،رشد کرده است .
از ســوی دیگر در کرانِ پایین تورم نیز دگرگونیهای گسترده ای به چشم
میخورد  .بیشترین نــرخ تورم  12ماهه در امرداد ماه ســال پیش  ،مربوط به

عل
ی فرهمندی

استان های سیستان و بلوچستان و بوشــهر با  7/4درصد بود ؛ در حالیکه کرانِ
پایین تورم در امردادماه امسال  ،مربوط به استان قم با  35/7درصد است  .بدین
سان در کمینه (مینیمم ) تورم استانی نیز  28/3درصد جهش وجود دارد .
رشــد بهای کاالهای مصرفی در یک سال گذشــته ( امرداد  1397ـ امرداد
 ، ) 1398در استانهای کردستان  ،ایالم و چهارمحال بختیاری  ،بیش از دیگر
استانها بوده اســت ؛ به گونهای که این استانها با رشــد نرخ تورم بیش از 50
درصدی روبرو هستند .
چنان که گفته شد  ،شکاف تورمی میان اســتانها در امرداد امسال نسبت به
امرداد سال گذشته  ،ژرفتر گردیده است  .در امرداد سال  ، 1397این شکاف5 /1
در صد بود  ،در حالی که شکاف تورمی میان اســتانها در امرداد  1397به 15/1
درصد افزایش یافته است  .بدین ســان  ،میتوان گفت که شکاف تورمی میان
استانها در یک سال گذشته یعنی از امرداد  1397تا امرداد  ، 1398سه برابر شده
است .
از ســوی دیگر  ،اگر برای ســال  ، 1397تورم باالی  10درصــدی را « حد
ممنوعهی تورم » در نظر آوریم  ،در امردادماه  10 ، 1397اســتان کشور در این
محدوده قرار داشتند  .اما اگر در سال  ، 1398تورم  47درصدی ( نزدیک به پنج
برابر سال پیش ) « حد ممنوعهی تورم » در نظر گیریم  ،در آن صورت  19استان
در این محدوده قرار دارند که  6اســتان از این  19اســتان  ،استانهای مرزی
هستند !
این مســاله  ،زنگ خطر و هشداری اســت که میتواند  ،مسایل اجتماعی و
سیاسی نادلپســند  ،به دنبال داشته باشد  .به جای اســتان قم  ،به استانهای
مرزی بپردازید !

« پرش » هزینهی تولید :

کمابیش  70در صد از بهار پارسال تا بهار امسال
مرکز آمار ایــران  ،شاخــص بهای تولید کنندگان کل کشور را در بهار امسال منتشر کرد  .بر پایهی تازهترین آمار مرکز آمار ایران  ،هزینهی تولید در بهار
امسال (  ) 1398نسبت به بهار سال پیش (  69/5 ) 1397در صد افزایش نشان میدهد ( تورم نقطه به نقطه )  .بدین سان میانگین هزینههای تولید از بهار سال
 1397تا بهار  ، 1398تا مرز  70درصد افزایش یافته است .
همچنین در بهار  ،۱۳۹۸تغییرات شاخص بهای تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل پیشین (تورم فصلی) به  ۱۴.۴درصد رسیده است .
در این گزارش  ،کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق با منفی  ،۴.۲خدمات  ۵.۹و بخش صنعت  ۱۳.۷و بیشترین تورم فصلی تولید مربوط
به بخش کشاورزی با  ۳۵.۵درصد است .
البته باید توجه داشت که این آمار دولتی است و از آن جا که نمیتواند از سوی دستگاههای غیر دولتی مورد بازبینی و تایید قرار گیرند  ،امکان بیشتر بودن
رقم تورم وجود دارد .
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مفهوم راستین منافع ملی

پیرامون
مباحث فرهنگ ملی ( ) 30

امروزه واژه منافع ملي يکي از فراگيرترين واژهها و به ويژه در مسايل مربوط به
سياست خارجي است.
منافع ملي عبارت اســت از ارزشهاي يک ملت يا به گفتــه بهتر جهان بيني
يک ملت اســت که آن ملت در راه تحقق آنها ،ميکوشــد .منافع ملي برخاسته
از جهانبيني ملت ميباشد .جهانبيني عبارت اســت از ديدگاهي که يک ملت
بر پديدههاي جهان هســتي مينگرد .در نتيجه جهانبيني عبارت اســت از يک
دستگاه فلسفي کامل که ملت وسيله آن ،پديدههاي جهان هستي را ميسنجد و
ارزش گذاري ميکند.
ناسيوناليسم ايراني برخاســته از جهان بيني ايراني اســت و يا به گفته ديگر،
سرچشمه جهانبيني ايراني است .ناسيوناليســم ايراني ،انديشهاي است انساني،
انسان محور و انسان دوست.
از روزگاران دور تاريخ ،دو اصل زير مورد شــناخت و احترام ملت ايران بوده و
هست که نشان دهنده منافع ملي ايران ميباشد:
ن و حقوق بشر
يکم  -آزادي انسا 

دوم  -طرد هرگونه استبداد و استعمار ،در هر رنگ و هر شکل

از اين رو ،منافع ملت ايران در پهنه جهان  ،عبارت است از:
 -1حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي همه مردم جهان

 -2مبارزه با هرگونه استعمار ،استثمار  ،استبداد و تبعيض نژادي

پايههاي جهانبيني انســاني ملت ايران يا منافع ملي ملت را که در منشــور
کوروش بزرگ در ســال  538پيش از ميالد 1159 /پيش از هجرت بلورينه شده
است ،بر پايه اسنادي که تاکنون در دســت داريم در کمابيش  2500سال پيش از
ميالد ( کمابيش  700سال پيش از زايش زرتشــت و  3100و اندي سال پيش از
هجرت پيامبر از مکه به مدينه) ،شکل گرفته است .
منشور منوچهر سپس در منشــور کوروش بزرگ به گستردگي هرچه تمامتر ،
بازتاب مي يابد .جهان بيني ايراني را فردوسي در يک رج کوتاه مي کند:
مـيــازار موري که دانـه کـش اســت

که جان دارد و جان شيرين خوش اسـت

منشور ،منوچهر و کوروش را سعدي اين گونه بيان مي کند:
بني آدم اعضاي يک پيکرند

که در آفرينش ز يک گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار[ستمگر ،امپرياليست،جهانخوار]
دگــر عضوهـا را نمانـد قرار

منشور حقوق بشر و آزادي انســان کورش بزرگ (منشور احترام به بشر و نفي
ستم و زورگويي و تجاوز و بيداد از سوي ملت ايران است) و نيز گفته سعدي ،هردو
آذين تاالر سازمان متحدند.
از سوي ديگر ،منافع حياتي عبارت اســت از منافعي که با موجوديت يا «بود و
نبود» يک ملت سر و کار دارد و قابل چشم پوشي و گذشت نيست.
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فرهنگی

ماهنامه

به انگیزهی روز یکم شهریور  ،روز پزشک
نشان سیمرغ ایرانی
جایگزین نشان انیران شده است
شورای
نویسندگان

اهریمن برای تباه کردن جهان اشه ،آفریده است ،یاد میشود.
در باور ایرانیان کهن و باستان« ،سیمرغ» نماد دارو و درمان است.
در یسنه ـ بند  17رشن یشت آمده است:

ای رشن اشون:
اگر تو بر باالی درختی باشی که آشیانهی سی مرغ در آن است
و در میان دریای فراخکرت برپاســت ـ درختی که در بردارندهی
داروهای نیک و داروهای کارگر است و پزشک همگان خوانندش.
درختی که بذر همهی گیاهان در آن نهاده شده است...

در فرهنگ کهن ایران ،مار (اژدهــا) پلیدترین و در عین حــال نیرومندترین
آفریدهی استومند (مادی) اهریمن است .در فرگرد نخست وندیداد ،میخوانیم:
نخستین سرزمین و کشــور نیک که من [اهورامزدا] آفریدم ،ایران ویج بود بر
کرانهی رود دایی تیای نیک.
پس آنگاه ،اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی ،اژدها را در رود داییتیای
نیک بیافرید و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی ،چیرگی بخشید.
این رخداد ،همان پایین آمدن یکباره لبهی یخبندان دوران چهارم زمینشناسی
(دورهی حاضر) در هزارهی نهم ـ دهم پیش از میالد مســیح است که بدینگونه
ثبت بننبشتها (اسناد) کهن تاریخ سرزمین ما شده است.
از مار (اژدها) در جایجای یشتها ،همینگونه یاد شــده است .در آبان یشت،
آمده است:
ای اردویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین!
مرا این کامیابــی ارزانی دار که من بــر «اژی دهاک» [ضحاک
ماردوش] سه پوزهی سه کلهی شش چشــم ،آن دارندهی هزار
[گونه] چاالکی ،آن دیو بسیار زورمند دروج ،آن دروند آسیبرسان
جهان و آن زورمندترین دروجی که اهریمن برای تباه کردن جهان
اشه ،به پتیارگی در جهان استومند بیافرید ،پیروز شوم...

در اینجا نیز به روشــنی از «مار» (اژدها) به عنــوان زورمندترین دروجی که

30

بدینسان میبینیم که در رمزشناسی و نمادشناســی دانشنامهی ایران کهن،
«سیمرغ» بر باالی درختی آشیان دارد که در بردارندهی همهی داروهای نیک
و کارگر است و این درخت را که سیمرغ نماد آن است «پزشک همگان خوانند»
و این درختی است که بذر همهی گیاهان [ دارویی] در آن نهاده شده است و...
در داستان زایش رستم ،زال که از رنج بســیار رودابه برای زادن آگاه میشود،
سیمرغ یا پزشک همگان (پزشک عمومی) را فرا میخواند.
در اینجا ،به مانند بسیاری جاهای دیگر شاهنامه ،به رمز سخن گفته میشود و
یا به برگردان فردوسی «معنی پیبردن به راه رمز» ،یعنی:
اگر پزشــکان چندی با یکدیگر به درمان بیمار بپردازند :یکی با
کارد پزشــکی ،دیکر با گیاه درمانی و آن دیگری با «منتره درمانی»
[درمان بیمار از راه خواندن گفتار ایزدی] .این سومین است که بهتر
از همه بیماری را از تن بیماراشون ،دور میکند.

همچنین در فرگرد بیســتم «وندیداد» ،درباره آغاز دانش پزشکی و نخستین
کس که به کار پزشکی پرداخت ،آمده است:
چه کسی بود ،نخســتین پزشــک خردمند ،فرخنده ،توانگر،
فرهمند ،رویینتن و پیشداد [نخستین قانونگذار یا بنیانگذار علم
پزشکی]؟
چه کسی بود که بیماری را ،به بیماری باز گرداند؟
چه کسی بود که مرگ را ،به مرگ باز گرداند؟
چه کســی بود که نخستین بار نوک دشــنه و آتش تب را از تن
مردمان دور راند؟
«تریت» بود ،نخســتین پزشــک خردمند ،فرخنــده ،توانگر،
فرهمند ،رویینتن و پیشداد که بیماری را به بیماری باز گرداند که
مرگ را به مرگ باز گرداند که نخستین بار ،نوک دشنه و آتش تب را
از تن مردمان دور راند.

فرهنگی

ماهنامه

او بود که به جست و جوی داروها و شیوههای درمان برآمد.

اما امروز شوربختانه به تقلید غربیان «مار» یا زیانبارترین آفریدهی اهریمن را
به گونهی دو مار پیچیده به هم ،نماد دارو درمان و پزشکی قرار دادهاند.
به جاســت که به جای آن ســیمرغ را به عنوان نماد دارو ،درمان و پزشکی در
ایران برگزیده شود.

سیمرغ

در شاهنامه از سیمرغ و یا همان «پزشــک» همگان در قالب رمز ،سخن بسیار
است :در پروراندن زال ،زادن رستم فرزند زال از رودابه و نیز درمان رستم و رخش
در نبرد با اسفندیار .البته باید دانست که نه تنها در این باره ؛ بل در بسیاری موارد
1
سخن در شاهنامه به رمز است یا به گفتهی شاه نامه:
تو این را دروغ و فسانه مدان
از او هرچه اندر خـورد با خرد

ِشن زمـانه مـدان
به یکسـان َرو ِ
دگــر بر ره رمــز معنــی بــرد

در اوستا در رشن یشــت ـ بند  ،17با روشنی کامل به ســیمرغ و خویشکاری
(وظیفه) ســی مرغ و جایگاه او ؛ (البته در قالب رمز) ،اشــاره میگردد .ســیمرغ
(پزشکهمگان) بر باالی درختی آشــیان دارد که در بر دارندهی همهی گیاهان
2
دارویی و درمانبخش است وپزشک همگان میباشد:
ای رشن اشون:
اگر تو بر باالی درختی باشــی که آشیانهی سیمرغ در آن است
و در میان دریای فراخکرت برپاســت ـ درختی که در بردارندهی
داروهای نیک و داروهای کارگر است و پزشک همگان خوانندش.

در دنبالهی آن می خوانیم:
و این در ختی است که بذر همهی گیاهان در آن نهاده شده است.
در باور ایرانیان کهن ،در سههزارهی دوم از گاهشــمار  12هزارسالی ،پس از
بیهوش شــدن اهریمن ،اورمزد آفرینش گیتی را آغاز میکند و در ششگاه (شش
گاهانبار) ،آســمان ،آب ،خاک ،گیاه ،جانور و ســرانجام انســان را میآفریند .در
4
آفرینش گیاهان آمده است :
پیشنمونهی گیاه ،گیاهی است به صورت یک شاخه ،در برگیرندهی همهی
گیاهان عالم.
چنانکه اشاره شد ،این معنا در رشن یشت ـ بند  ،17آشکارا به چشم میخورد.
از سوی دیگر در گرشاسبنامهی اسدی توســی ،در بارهی جایگاه سیمرغ آمده
5
است:
3

همان جای دیدند کوهی سیاه

گرفته سرش راه بر چرخ و ماه

و بر چکاد این کوه و بر فراز در خت تناوری ،آشیان سیمرغ است:
درختی گشن شاخ ،بر شاخِ کوه ز انبـوه شاخـش ،ستـاره ستوه

همچنین در گرشاسبنامه نیز بدین معنی که ســیمرغ بر فراز درختی آشیانه
6
دارد که همهی گیاهان دارویی و نیک را در بر دارد ،اینگونه اشاره رفته است:
چو باغی روان در هوا سرنگون

شکفته درختان در او ،گونهگون
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در این جا نیز سخن بر ســر همان درختی اســت که «در بر دارندهی همهی
داروهای نیک و داروهای درمانبخش است».
در گرشاســبنامه ،دو نماد «کوه» و «درخت» ( پزشک یا پزشک همگان) به
چشم میخورند که به مانند رشن یشت ،گرداگرد آن را دریا فراگرفته است.
در فرامرزنامه نیز از سیمرغ سخن رفته اســت 7.در فرامرزنامه از سه نماد یعنی
«کوه»« ،درخت» و «دریا» یاد شــده اســت ؛ جایگاه آنان ،آمیختهای است از
گفتهی رشن یشت ،شاه نامه و گرشاسبنامه.
همچنیــن در بهرام یشــت در کــردهی ســیزدهم ـ بندهــای  35و  ،36از
8
توانمندیهای سیمرغ سخن رفته است:
35
آنگاه اهورامزدا گفت :پری از مرغ وارغنی بزرگ شهپر بجوی و
آن را بر تن خود بپساو و بدان پر [جادوی] دشمن را ناچیز کن
36
کس که اســتخوان یا پری از این مرغ دلیر با خود داشته باشد،
هیچ مرد توانایی او را از جای بدر نتواند برد و نتواند کشت.
آن پرمرغکان مرغ ،بدان کس پناه دهد و بزرگ واری و فر بسیار
بخشد.
هم چنیــن در کــردهی پانزدهــم ـ بند  41از بهرام یشــت
9
میخوانیم:
 ...بشــود که پیروزی و فر [بهرام] این خانــه و گلهگاوان را فرا
گیرد؛ همان سان که سیمرغ و ابر بارور،کوه ها را فرا گیرد.

سیمرغ (یا پزشک همگان یا نماد دارو و درمـــان) در زبان اوستایی «سئن» یا
«مرغوسن» و در زبان پهلوی «سن مورو» اســت «مورو» در زبان پهلوی برابر
مرِغ ِو در اوســتاست و «مرغ» در زبان فارسی .بدینسان «سین مورو» پهلوی به
سیمرغ (سی کوتاه شدهی سین) در زبان فارسی درآمده است که آن را سی رنگ
نیز مینامند.
10
استاد دکتر ذبیح اهلل صفا به درستی اشاره میکنند:
وجود درخت هرویسپتخمه یا درخت سئن که همهی داروها و
گیاهها از آن پدید میآید ،البد در ایجاد این فکر که سیمرغ پزشک
چیره دستی بود و دو بار (برای رودابه و رستم) داروهای موثر دارد،
دخالتی دارد...
سیمرغ در شاهنامه و اوستا و ادبیات پهلوی موجودی خارقالعاده
و عجیب است و در شــاهنامه او را همواره چون یکی از عاقلترین
افراد آدمی صاحب فکر و تدبیر مییابیم.

در برهان قاطع در بارهی سیمرغ آمده است:

11

سیمرغ به معنای حکیمی است که زال در خدمت او ،کسب کمال
کرد.

در فروردین یشت ـ بند  126از خاندانی به نام «سین» یاد میشود .مادر رودابه
همسر زال «سین دخت» یا «پزشــک دخت» نام دارد و ابن سینا ،نه پدرش و نه
نیایش نام «سینا» داشت؛ بلکه «سینا» اشاره به «سئن» به معنای پزشک است و
این چنین است نام سینوهه پزشک افسانهای سرزمین مصر.
پینوشتها در دفتر مجله موجود است .
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پندنامه ـ یحیی خانمحمد آذری ـ انتشارات سمرقند ـ تهران ۱۳۸۹

یحیی خانمحمدآذری با گزینش از  :فردوســی توســی  ،نظامی گنجوی،
جاللالدین بلخی و نیز سعدی و حافظ شیرازی ؛ این پندنامه را گردآورده است .
بدینســان یحیی خانمحمــدآذری  ،پژوهشگر و شــاعر نامآشــنای
میهنمان ،پندنامهای به شمار بسیار « پندنامهها » افزود  .این پندنامه دومین
پندنامهای است که از سوی انتشــارات سمرقند با فرنام « پندهای شاهنامه »
به گزینش دکتر محمد رسولی در سال  ۱۳۹۱منتشر گردید .
اما جای شگفتی اســت که با وجود این شــمار پندنامه  ،حکومتگران در
دورههای اخیــر  ،از آنها « پند» نگرفتهاند و همچنان خطای گذشــتگان را
تکرار میکنند .
« پندنامهی » یحیی خانمحمدآذری به قطع وزیری اســت در  ۲۷۹رویه
که امید است  ،مردمان و حاکمان را پندآموز باشد .

مشروطیت ایرانی ـ هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ( زیر چاپ )

نگاهی نو به مشــروطیت ایرانی و بطنشــکافی ژرف از این رخداد تاریخی  .در
پیشدرآمد این کتاب  ،نویسنده مینویسد :
مشــروطیت ایرانی در دوران زندگانی  72سالهی خود  ،با ســه کودتا با حمایت
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بیگانگان  ،روبرو گردید و ایران دو بار در دوران مشروطیت یعنی در جریان جنگ نخست و
دوم جهانی از سوی قدرتهای استعماری روس و انگلیس اشغال نظامی شد که در اشغال
ایران در سوم شهریور  ، 1320آمریکاییان نیز به صف اشغالگران پیوستند .
اما با کودتا علیه مشــروطیت و پا گرفتن حکومت دیکتاتوری  ،چونــان دوران پیش از
مشــروطیت  ،نه تنها امتیاز به بیگانگان داده شــد ؛ بلکه بخش یا بخشهایی از کشور نیز
تجزیه گردید :
کودتای یکم علیه مشروطیت ایرانی ( کودتای محمدعلیشاه ـ امپراتوری تزاری
سکوت همراه با رضایت بریتانیا )  ،با خیزش مســلحانهی مردم نتوانست پا بگیرد و
ِ
روس و
خیلی زود درهم کوبید ه شد .
در کودتای دوم ( سیدضیاالدین طباطبایی ـ رضاخان ـ امپراتوری بریتانیا
سکوت همراه با رضایت اتحاد شوروی ) و رسیدن رضاخان به قدرت مطلقه  ،آرارات
ِ
و
کوچک و سرچشمهی قرهسو ( استان آغری در ترکیه )  ،از کشور تجزیه و « دو دستی » تقدیم
حکومت ترکیه گردید  .همچنین  ،در قالب قرارداد مرزی با عراق ( حکومت ساخته و پرداخته
بریتانیا بر پهنهی میانرودان « دل ایرانشــهر »  ،دو قرارداد نامعتبر  1911و  1913مورد
پذیرش حکومــت کودتا قرار گرفت و در نتیجــه ایالتهای ســلیمانیه و خانقین  ،از ایران
تجزیه شــد  .دو قرارداد مزبور از آنجا که به تصویب مجلس شــورای ملی نرسیده بود  ،از
نظر دولت ایران غیرقانونی بود ؛ اما رضا شــاه  ،با رســانیدن آن به تصویب مجلس شورای
ملیِ مصلوباالختیار  ،تجزیهی دو بخش مهم و حیاتی کشور را قانونی کرد و « دودستی»
تقدیم حکومت زادهی اســتعماربریتانیا بر پهنهی میانرودان )عراق نمــود  .افزون بر آن
رضاشاه  ،امتیاز دارسی را به مدت  60ســال تمدید کرد  .البته امتیاز شیالت شمال را نیز در
سال  1306به اتحاد شوروی واگذار کرد .
در کودتای ســوم علیه مشــروطیت ایرانی ( محمدرضا شاه پهلوی
ســکوت همراه با رضایت اتحاد شوروی )  ،افزون بر
ِ
ـ آمریکا و انگلیس با
دادن امتیاز کنسرسیوم بر خالف قانون ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور به آمریکا ،
انگلیس و فرانسه  ،قریهی ( شهرستان ) فیروزه را « دودستی » تقدیم اتحاد شوروی کرد و
سپس  ،گلهجزیره ( مجمعالجزایر ) بحرین را نیز از ایران تجزیه نمود .
کودتای سوم که  25سال پایید  ،ریشههای خیزش و نیروی بازسازی مشروطیت ایرانی
را چنان خشکاند که مردم این سرزمین  ،به پیشباز « مشروعه » رفتند ؛ مشروعهای که برای
به دست آوردن « مشروطه »  ،آن را درمیدان توپخانه به دار آویخته بودند .
این در حالی است که با استقرار مشروطیت ایرانی ( با اما و اگر ) میان سالهای  1320تا
 1332با وجود اشغال کشور و فشار اشغالگران  ،امتیاز نفت به آنان داده نشد ؛ تالش اتحاد
شوروی به عنوان یکی از اشغالگران برای تجزیهی آذربایجان  ،ناکام گذارده شد ؛ صنایع
نفت در سرتا سر کشور  ،ملی گردید  .هم چنین در سال  ، 1331شیالت شمال نیز ملی اعالم
گردید .
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* حتی ما هم که آقا نبودیم  ،از اول گفتیم  :آقا صورت مساله غلط است !
محمد
* بدترین خوردنی جهان  ،گول خوردن است !
تفی حرآبادی
* خیلیها دل از دست دادند  ،اما فقط بیدل دهلوی معروف شد !
* جای خای دوست را میشود با کتاب پر کرد ؛ اما هیچ دوستی در کتابخانه
جا نمیگیرد !
* آنکه کتابخانهی بزرگی دارد  ،شــاید آدم بزرگی باشد ؛ اما آنکه کتابخانه
ندارد فکر میکتد آدم بزرگی است !
* کسی که نان قلمش را میخورد باید دید از کجا آب میخورد !
* از قلم پرسیدند چرا خودت را سانسور میکنی ؟ گفت  :از بچگی دلم را خالی
کردهاند !
* از نویسنده پرسیدند چرا قلم نمیزنی ؟ گفت  :از گرسنگی با آن سوپ درست
*از این ستون تا آن ستون فرج است  ،به شرطی که ِخرَد پلسازی داشته
کردم !
باشی !

كـاريـكلماتـور

* کسی که به قلم ایست میدهد  ،به جهل مرکب بیست میدهد !
*خدا روزیت را میدهد  ،به شرطی که روزی  ۸ساعت کار کنی !
* دزدی که پاهاش را قلم کرد ه بودند  ،با آنها مینوشت !
* برف بیجا  ،بجای شکوفههای جوانمرگ مینشیند !
ن است که میفهمی خانهی خودت را چند بار به
* اولین فایده خواندن تاریخ ای 
* چهل سال تعصبی را یدک کشــیدند  ،که حاال سیر از گرسنه میپرسد
خودت فروختهاند !
منافع ملی سیری چند !
* و زندگی کتابی است که پیش از نوشتن چاپ میشود !

کشتار مواد مخدر و تصادفهای جادهای
مرگ ۱۴۴۳نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در  ۴ماه
مرگ  5844نفر در جادهها
رییس سازمان پزشــکی قانونی اعالم کرد :درچهارماه نخست امسال ۱۴۴۳
نفر براثر سوء مصرف انواع موادمخدر در کشور فوت کردند که از این شمار ۱۲۴۱
نفر مرد و بقیه خانم بودند.
بدین سان باید در انتظار مرگ دستکم  5572تن بر اثر بدمصرفی مواد مخدر
در یک سال بود و این امر جدا از کسانی اســت که در اثر اعتیاد درازمدت به مواد
مخدر میمیرند ؟!
دکتر عباس مسجدی آرانی گفت  :این شمار براثر سوء مصرف موادمخدر در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ر۲۳درصد بیشتر شد ه است .
وی بابیان اینکه مرگ براثر بدمصرفی انواع موادمخدر امسال در استانهای
تهران ،فارس و خراســان رضوی افزایش داشــته اســت  ،افزود  « :از مجموع
فوتیهای امســال دراین بخش ۳۸۷ ،نفر براثر مصرف مواد مخدر ۹۰ ،نفر بر اثر
مصرف ترامادول ۳۹۸ ،نفر بر اثر مصرف متادون ۳۹۸ ،نفر بر اثر مصرف همزمان
چند دارو و مواد مخدر و  ۶۵نفر براثر مصرف مواد محرک مردهاند » .
مسجدی آرانی با تأکید بر ضرورت آگاهیبخشی به خانواده ها بهویژه جوانان
نســبت به عواقب مصرف مواد مخدر گفت  « :باید تالش کرد با انجام اقدامات

فرهنگی ،نگرش جوانان را نسبت به مواد مخدر و برخی لذتهای زودگذر آن تغییر
دهیم ؛ زیرا مصرف چند باره مــواد مخدر اعتیاد و عواقب زیانبــار آن را برای فرد،
خانواده و جامعه به همراه میآورد » .
وی با یادآوری فوت  ۱۷هزار نفر براثر سوانح رانندگی در سال گذشته در کشور،
اضافه کرد :این آمار بســیار باالســت و علت اصلی آن هم خودروها و جاده های نا
ایمن و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از ســوی رانندگان بود ه اســت
.او گفت  « :در چهار ماه نخست امســال نیز ۵۸۴۴نفر بر اثر تصادفات رانندگی در
جادههای کشور جان خود را از دست دادند که دو دهم درصد بیشتر از مدت مشابه
سال قبل بود ه است.
وی افزود :بیشترین تلفات سوانح رانندگی امسال در استانهای فارس ،تهران
و سیستان و بلوچستان و کمترین تلفات این بخش نیز در استان های ایالم ،چهار
محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بود ه است.
مســجدی آرانیافزود  « :در بحث خودروها اگرچه آمار فوتی ها در سرنشینهای
اتوبوس و تریلر کاهش داشته ؛ اما خودروهای سواری و سرنشینان آن همچنان در
صدر فوتیهای سوانح رانندگی قرار دارند » .
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دروازه خورشید
نگاهی به یکی از آثار باستانی کشور بولیوی و شباهتهای آن با آثار ایرانی
دروازه خورشید یکی از بناهای قدیمی آمریکای جنوبی در کشور بولیوی است.
این بنا در شهر تاریخی «تیاهواناکو» قرار گرفته اســت .اینجا در قدیم پایتخت
امپراتوری بزرگی بود که امروزه اثرات و بازماندههای آن در پرو و شیلی هم دیده
میشود .باستانشناسان ،قدمت این بنا را حدود  1500سال پیش تخمین میزنند
اما برخی آنرا قدیمیتر هم دانستهاند.
این دروازه که به نظر میرســد روزگاری ،ورودی مکانی مهم یا مقدسی بوده
است .با نقش پادشاهی مقتدر یا ایزدی از ایزدان کهن و با کاله خورشید نشان با
 24پر مزین شده اســت .اما مهم اینکه این ایزد که با هر دو دست قدرت چیزی
شبیه مار یا اژدها را بر گرفته .شباهتهایی را با نقوش کهن سایر مناطق مانند :آثار
مصر ،میانرودان ،هند ،ایران و یا حتی مکانهایی در آسیای دور را مینماید.

فرشا
د فرشید راد

گیتی هفت مکانی هســتند که همه مردمــان آن به اهورامزدا عقیــده دارند و با
یکدیگر پیوند دارند( .بنگرید به پژوهشهای کتابهای جغرافیای کهن و کشور
هفتم اثر نگارنده)
آقای ریچارد کاســرو( )Richard Cassaroپژوهشگر تمدنها و نمادهای
کهن ،که در نشانهشناســی ملل باســتان کتابهایی دارند عقیــده دارد که این
نشانههای شبیه به هم در سراسر جهان میتواند نشــان یک دین واحد را اما در
روزگاران بسیار دوربه اثبات برساند!.
نشانه مشترک در نماد دستان قدرت:
در این نشــانهها که نمونه آن در دروازه خورشــید بولیوی نیز توضیح داده شد
عموما خدایان با دستان باز شده و قدرتمند به دو ســوی شرق و غرب ( احتماال
نشــان چیرگی بر جهان) ،مار یا اژدها ،غول ،حیوانات شــاخدار ،شــیر ،بز ،دیو،
پرندگان ،عقرب ،عصا و حتی شاخههای گیاهان را در هر دو دست دارند .اگر چه
جنسیت این نشانهها بنا بر باورهای ملل باستان با هم متفاوت است اما در حقیقت
به نظر میرسد معنی آنها یکی باشد .در ایران باستان و در جیرفت آثاری از این
خدایان بدست آمده اســت .همچنین نگارههای زروان ،ایشتار و یا برخی ایزدان
مانند گیل گمش و حتی برخی پادشاهان به این نوع ترسیم گردیدند.

دروازه خورشید در شهر تاریخی تیاهواناکو بولیوی

امروزه باستانشناســان اینگونه نمادها را «خویــش خدایی»God Self ،
گویند .اگر چه تاکنون دانشمندان نتوانستند چرایی شــباهتهای این آثار با آثار
مشابه در هزاران کیلومتر دورتر را پاســخ دهند .اما بیشتر باستانشناسان بر این
باور هستند که بیشک این شــباهت آثار ،پیوند و ارتباط گسترده مردمان باستان
را در روزگاری که هنوز تاریخ از آن بیخبر اســت را نشان میدهد .روزگاری که
بیشک همه ملتهای گیتی با هم پیوندی داشته و فرهنگ و حتی مذهب نسبتا
یکسانی را دارا بودند!.
اما از نظر نگارنده  :در این ارتباط ملل کهن شــاید هنوز متون و بننوشتهای
ایرانی یگانه ســرنخهای پیوند باســتانی اقوام و ملل جهان را بدست دهند .مثال
آنجا که در اوستا از هفت کشور گیتی ســخن میرود و یا در برخی متون پهلوی،
ایران را میانه گیتی معرفی نموده و یا بنا بر شــاهنامه ،پادشاهان کهن ایرانی در
حقیقت حکمروای شش کشور دیگر نیز بودهاند .همچنین در اوستا ،هفت کشور
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نگاره جامی از جیرفت باستان

با نگاهی به اســطورههای کهن میابیم این دســتان قدرت در حقیقت نشان
چیرگی بر جهان را مینماید و دور نیســت کــه نمادی از ایزدی ســلطهگر و یا
پادشــاهی قدرتمند بوده که از شــرق تا غرب عالم را در ید قدرت دارد .با نگاهی
به تاج  24پر خورشید در نگاره دروازه خورشید در بولیوی میتوان به این حقیقت
دست یافت که ایزدی که کاله  24ترک خورشید را بر سر دارد و دو مار یا اهریمنی
را در کف گرفته ،ایزدی اســت که بر همه عالم چیره اســت و به نوعی نگاهبان
دروازه خورشید و نگهدارنده حیات زمین ،گیاهان و حیوانات میباشد .در حقیقت
این ایزد مکان بر آمدن خورشید از میان تاریکیها ( اهریمنان) را میپاید و هر روز
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به گیتی زندگی و جاودانگی میبخشد و اهریمنان را نابود و گرفتار میکند.
برای نمونه :در ســروده گیل گمش که متنی بابلی و یادگار حدود پنج هزار سال
پیش اســت در مکان بر آمدن آفتاب آمده ...« :دو کوهاند که آسمان را میکشند .در
میان کوهها ،دروازه خورشید کمانه زده و آفتاب از آنجا بیرون میآید .دو غول نر و
ماده بر درواز کوهی که به آسمان گشــوده پاس میدهند .تن آنها از سینه به باال از
زمین بیرون آمده پایین تن آنها که کژدم است در دنیای خاک فرو رفته ،دیدار آنها
ترس آور و نگاه آنها مرگ آور است( »...گیل گمش ،داوود منشی زاده ص )66

دست راست نگارهای از سوئد در شمال اروپا و دست چپ نگارهای از
لرستان ایران

در نگارههای مصری تاجی بر سر ایزیس و اوزیریس و هوروس دیده میشود
که با نشان آفتاب و مار مشخص شدهاند که این نشان نیز میتواند در همین راستا
تفسیر گردد .شاخ و یا حیوانات شــاخدار هم به نوعی به معنی جایگاههای غروب
و طلوع آفتاب آمده اســت .در عجایب المخلوقات آمده « ...چون اسکندر به کوه
قاف رسید فرشتهای او را گفت هر که از قرن (به عربی به معنی شاخ) عالم (شرق)
به قرن دیگر (غرب) رسد ویرا ذوالقرنین میگویند »...از آنجا که ذوالقرنین لقب
اسکندر بوده میتوان اندیشید که اسکندر را با این نماد بصورت جهانگشا و فاتح
نشــان دادهاند .ناگفته نماناد که در برخی القاب قاجاری هم تا همین قرن گذشته
پادشاهان را «صاحب قران» یعنی حکمرانان شرق و غرب جهان مینامیدند
تاجهای شاخدار بر سر برخی پادشــاهان ایرانی و حتی مصری نیز میتواند به
گونهای نمایش چیرگی آنان بر جهان بوده باشد.

نشانهای قدرت ایزدان بر آثار جیرفت
شاخ خورشید در احادیث و روایات:
در متون کهن مصری خورشید از میان دو شــاخ اهریمن طلوع و غروب دارد
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که در زمانهای قدیم مکان شــرق و غرب بوده و در اسطورههای مصری جایی
بوده که مارها و اژدهاهای تاریکی مانع نور خورشــید بودهاند اما خورشید از میان
آن طلوع میکند در احادیث اســامی نیز این مارها به شیطان (اهریمنان) تعبیر
شدهاند .مانند روایات زیر که اهل سنت در صحیحین آوردهاند:

ایزد بانوی ایزیس با تاج شاخدار خورشید
«نماز صبح را بخوان سپس تا وقتي که خورشــيد طلوع ميکند و باال ميآيد
نماز نخوان ،چون خورشيد بين دو شاخ شــيطان طلوع ميکند» ( صحیح مسلم
 )832ولي در روايت ديگري بجاي « قرن شــيطان»  « ،قرن شمس» يعني شاخ
خورشيد آمده است،
چنانکه پيامبر صلي اهلل عليه وسلم فرمود « :الْ ِف ْت َن ُة هَا هُ نَا  ،الْ ِف ْت َن ُة هَا هُ نَا  ،مِنْ
ْس» (صحیح بخاري)7092
الشم ِ
الشيْطَ انِ  ،أَ ْو قَالَ َ :قرْنُ َّ
حَ ي ُْث يَطْ لُعُ َقرْنُ َّ
يعني :هان آگاه باشيد که فتنه از اين ناحيه است ،از آنجا که شاخ شيطان طلوع
ميکند ،يا فرمود :شاخ خورشيد( .راوي شک داشت که پيامبر صلي اهلل عليه وسلم
شاخ شيطان گفته يا شاخ خورشيد.).
نتیجه گیری:
همانگونه که پیشتر در نظریه هفت کشوری که در کتابهای
جغرافیای کهن و کشور هفتم بیان داشتیم بنابر متون کهن ایرانی،
در روزگاری بسیار دور ،ایرانیان بر همه جهان حتی از قطبین تا
آمریکای شمالی و جنوبی نیز چیره بوده و از این مکانها ،آگاهی
داشتهاند و جهانیان نیز روزگاری به همین دلیل با هم پیوند نزدیک
و فرهنگ و مذهب مشترکی داشتهاند که البته در هزاران سال قبل
به علل نامعلومی این پیوند گسیخت و جهانیان بار دگر از هم دور
افتادند!.
به کوتاهی باید گفت :شباهتهای آداب و رسوم ،جشنها،
زبان ،نژاد ،هنر ،لباس و نشانههای معماری و باستانی یکسان
مانند همین نماد دروازه خورشید و یا پراکندگی نشان چلیپا ،در
سراسر گیتی به نوعی نشان دهنده این واقعیت است که مردمان
بسیار دورتر از تاریخ به هم نزدیک تر از دورههای بعدی بودهاند.
و چه بسا با ژرف نگری در فرهنگ ملل دور افتاده گیتی بتوان
پیوندهای بسیار نزدیکی با فرهنگ خودمان را بیابیم .نشانههایی
که امروز در میان ما نیست اما روزگاری وجود داشته و سرنخهای
آن اما در ملل دیگر یافت میشود .امید است با پژوهش بیشتر این
تاریخهای گمشده روشنی یابند..
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فرهنگی

ماهنامه

واژگان فارسی را به کار گیریم

واژگان برابر فارسی پیشــنهادی برای آموزش و
صدا و سیمای جمهوری اسالمی

بــرای بیشتر پاس داشــتن زبان فارســی و
رویارویی با تهاجــم فرهنگی ـ بخــش فیپا ( از
زیرمجموعههای کتابخانه ملــی ) در این روزها
خواسته اســت که برای درخواست فیپا  ،نام کتاب
را با واگهای ( حرف ) التین ارائه شود ؟!
سس = چاشنی
اسم = نام
اسناد = بننوشتها
اسود = سیاه
اسیر = بندی  /گرفتار
اشاعه = پراکندن  /گستردن
اشباع = سیر کردن  /سیر گردانیدن
اشــتراک = همباز شــدن ( انباز شدن ) ،
همبازی ( انبازی )
اشتقاق = شــکافتن  /گرفتن  /در آمدن به
سخن
اشخاص = کسان
اشعه = پرتوها
اشکال = دشوار شدن  /دشواری  /سختی
 /پیچیدگی
اشل = نردبان  /پایه
اشئمزاز = رمیدن  /بیزاری
اشیا = چیزها
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اصابت = درست رسیدن  /راست آمدن به
سوی  /به نشانه خوردن تیر
اصحاب = یاران  /همراهان  /دمسازان
اصرار = پافشــاری کردن  /پای فشردن /
پایداری کردن در امری
اصطکاک = بهم خــوردن  /برخورد کردم /
بهم رسیدن به هم ساییدن
اصغر = خردتر  /کوچکتر
اصل = بن  /ریشــه  /بیخ  /بنیاد  /تبار  /نژاد
 /گوهر
اصالح = نیک کردن  /به کردن  /بســامان
کردن  /سازش دادن
اصناف = پیشهوران
اصواف = آوازها
اضافه = افزودن  /زیاد کــردن  /افزایش و
افزونی  /فزودگی
اضطرار = بیچارگی  /بیچارهشدن  /ناچاری
 /درماندکی
اضمحالل = نابود شدن  /نیست شدن  /از
هم پاشیدن  /فروپاشی
اطعام = خورش دادن  /خورانیدن

اطالع = آگاهی یافتن  /آگاه گردیدن
اطمینان = آســودن  /آرامیدن  /آرامش /
آسایش
اطوار = رفتار  /روشها /راهها /ادا
اطهار = پاکان
اظهار = آشکار ســاختن  /پدید کردن /
پدیدار کردن  /وانمود کردن  /باز نمودن
اعاده = باز گردانیــدن  /بازگفتن  /دوباره
گفتن  /باز آوردن  /برگرداندن
اعاشه = زندگی بخشیدن  /زنده داشتن /
زنده گردانیدن
اعاظم = بزرگتران  /ســروران  /قهران /
بزرگان  /مهان
اعانه = یــاری دادن  /یاری کردن  /کمک
کردن
اعتدال = برابر شدن  /میانهروی
اعتراض = خورده گرفتن  /ایراد گرفتن /
واخواستن  /واخواهی
اعتراف = خستو شدن
مینیمم = کمینه
ماکزیمم = بیشینه
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