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سخن نخست 

مدیر مسئول

اجتماعی سیاسی 

ماندگاری ملت ایران : با تکیه بر ملی گرایی ایرانی 

ملی گرایی ایرانی ، روان ملت ایران است
ملی گرایی ایرانی ، مکتبی است انســانی و انسان دوست و در نتیجه ، تکیه گاه نیرومند پیش رفت و توســعه پایدار در درون کشور و مبشر آشتی ، 

دوستی و دفاع از حق همه ی ملت های جهان برای برخورداری از زیستی شایسته و مستقل ، در سرتاسر گیتی .
مکتب ملی گرایی ایرانی بر این باور است که :

     بنی آدم اعضـای یـک پیکر اند     که در آفـرینش ز یک گوهر اند

     چو عضوی به درد آورد روزگار     دگر عضو هــا را نمانـد قـرار

و نیز بر این باور است که :
     تو کز محنت دیگران بـی غمی     نشاید که نامـت  نهــد آدمـی

مکتب ملی گرایی براین باور است که :  
     میازار مــوری که دانه کش است     که جان دارد و جان شیرین خوش است 

مکتب ملی گرایی ایرانی بر این باور است که : » با محبت ، خارها گل می شوند « . 
از این رو ، ملی گرایی ایرانی، مکتبی است انسان دوست ؛ آشتی جو و نیک خواه ملت ایران و همه ی ملت های 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 ، ملی گرایی ایرانی، 
متجاوزان را از کشور بیرون کرده است و وحدت همه ی سرزمین های ایرانی نشــین و همه ی مردمان ایرانی تبار را دو باره بازسازی کرده است ، اگر 

هشتصد و پنجاه سال یا حتا هزاره ای به درازا کشیده شده باشد .
رسالت ملی گرایی ایرانی به حکم آن که » بنی آدم اعضای یک پیکراند « ، جهانی است و جهان شــمول . از این رو ، ملی گرایی ایرانی ، حامی همه ی 
ملت های جهان در نبرد علیه استعمار ، استثمار و استبداد است . از این رو ، حاکمان ایرانی ، با هر باور ، باید اصول ملی گرایی ایرانی را بشناسند و به فرمان 

های آن گردن نهند . زیا ن رسانی به اصول ملی گرایی ایرانی ، می تواند پی آمدهای سنگینی برای کشور و حیات سیاسی ملت ایران داشته باشد . 
رواج سب و لعن ملی گرایی و حتا یاری مالی از خزانه ی ملت برای آسیب  رســانی به ملی گرایی ایرانی یا » روان ملت ایران « و مکتب » پاسداری از 
منافع ملی « ، زیان های بسیاری تاکنون برای کشور به بار آورده است که از مظاهر آن می توان از قومیت تراشی و قومیت سازی ، نفرت پراکنی قومی ، 
جداسری و تجزیه خواهی و دورسازی مردم و ملت ایران از فرهنگ ، تاریخ و تمدن کشورنام برد . نتیجه ی این اقدام ها ، عبارتند از پراکندگی ملی ، از 

دست رفتن خودباوری ملی و تبدیل کشور به جوالنگاه اندیشه های بیگانه و شکسته شدن سد پایداری ملی برابر تهاجم فرهنگی .
البته خود نظام هم به زیان های نفی ملی گرایی ایرانی پی برده است . از این رو ، چندی پیش آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اسالمی، 
راه برون رفت  از » سختی های مقطع فعلی « را » ملی اندیشی « عنوان کردند . ایشــان گفتند  : » ما در مقطع فعلي جز ملي اندیشیدن نباید کار دیگري 

کنیم. من این را به عنوان یک دولتمرد جمهوري اسالمی می گویم « .
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در سال 1349  محمدرضا پهلوی و هيات حاكمه ی خائن وقت ، تن به جدايی 
بحرين دادند ؛ در صورتی كه در همان هنگام بر پايه ی تقسيمات كشوری ، بحرين 
استان چهاردهم ايران بود . در جريان بحرين گروه پارلمانی پان ايرانيست ، دولت 
» مجری اوامر شاهنشــاه « را اســتيضاح كرد و در همه ی اين فراگشت شوم با 

تجزيه ی بحرين مخالفت كرد .
در اين فرآيند و با تحکيم جايگاه حاكمان مهاجر بحرين ، ســيه روزی بيش تر 
هم خانمانان و هم ميهنان ما در بحرين ، شــدت گرفت . حاكمان مهاجر ، برای 
دگرگون سازی بافت جمعيت ايرانیـ  شــيعی بحرين ، دست به اخراج و نفی بلد 
ساكنان بحرين و دادن شهروندی به عرب زبان اهل تسنن زدند و اين سرزمين را 

بدل به زندان بزرگی برای مردم اين سرزمين نمودند .
خيزش همه جانبه ی مردم بحرين عليــه خاندان مهاجر آل خليفه در 14 فوريه 
2011 ) 20 بهمن 1390 ( ، بر جنايت و درنده خويی خاندان مهاجر آل خليفه افزود 
و با ورود نيروهای عربستان ســعودی به ياری حاكمان بحرين ، بحرين بيش از 

پيش رنگ خون به خود گرفت .
خيزش 14 فوريه بدين معنا نيســت كه پيش از آن بحريــن آرام بود . مردم 
بحرين ناميدن 14 فوريه بــه عنوان نقطه آغاز قيام مــردم بحرين به اين معنی 
نيســت كه پيش از آن مردم بحرين اعتراضی نداشــته اند. واقعيت اين است كه 
مردم بحرين از سال 1820تا سال 1971  سرگرم مبارزه با بريتانيا بودند و پس از 
خيان محمدرضا شاه و هيات حاكمه ی خائن وقت به ملت ايران و مردم بحرين ، آنان 

تا سال 2011 ، به گونه ی پراكنده ؛ اما پی گير ، در كارمبارزه با آل خليفه بودند. 
در ماه های اخير با اعدام دو تن از هم ميهنان و هم خانمان ما در » جدا بحرين« 

به نام های احمد ماللی و احمد عرب ، شــمار اعدامی ها غاز مرز چند ده تن فرا تر 
رفته اســت . اين در حالی اســت كه از آغاز خيزش مردم بحرين عليه حکومت 
جبارانه و ضد انســانی آل خليفه ، بيش از 850 تن ســلب شــهروندی شده اند و 
نزديک به پنج هزار تن ، زخمی و قطع عضو گرديده اند و شمار زيادی نيز از سوی 

نيروهای آل خليفهـ  آل سعود كشته شده اند 
به گزارش  خبرگزاری ها  به نقل از »بحرين اليوم «، مســئوالن زندان »جو« ، 
15 زندانی را بيش از دوسال است كه در ساختمانی جدا از ساير زندانيان در شرايط 

بدی نگهداری می كنند و محدوديت های زيادی عليه آن ها اعمال كرده اند.
اين زندانيان هفته ی پيش ، از مراجع حقوق بشــری خواستند تا برای برداشته 
شدن محدوديت های امنيتی كه زندگی آن ها را در اين ساختمان به جهنم تبديل 

كرده است ، وارد عمل شوند .
حســن الغســره به نمايندگی از اين 15 زندانــی در پيامی صوتــی از زندان 
محدوديت های اعمال شده عليه آنان را تشريح كرد و از عزم آن ها برای اعتصاب 

غذا سخن گفت.
وی در اين پيام گفته بود كه مســئوالن زندان اجازه برگزاری مراســم دعا و 
اقامه نماز جماعت را به آنان نمی دهند و به شــدت زير نظر هستند و در تماس و 

هواخوری با محدوديت های بسياری روبرو هستند.
الغسره گفت كه اين زندانيان خواهان حقوق كامل خود و ملحق شدن به ساير 
زندانيان در زندان »جو« هســتند و از روز 15 اوت جاری نيز دســت به اعتصاب 
غذای نامحدود برای برآورده شدن خواسته هايشان می زنند. 196 زندانی سياسی 

در زندان» جو«  نيز در همبستگی با اين 15 زندانی دست به اعتصاب غذا زدند.
برخی منابع گفتنــد: 81 زندانی بند 13 و 115 زندانی بنــد 14 زندان »جو« به 
اعتصاب غذا ملحق شدند. آن ها خواهان برداشته شدن محدوديت 15 زندانی ياد 

شده و پيوستن آن ها با ساير زندانيان هستند.
رژيم بحرين در اقدامی مشــابه ، محدوديت هايی را عليه زندانيان سياسی زن 
اعمال كرده اســت. هاجر منصور و مدينه علی دو تن از اين زندانيان هستند كه 
با محدوديت های شديد از ســوی مريم البردولی رييس زندان » عيسی« روبرو 

هستند. هر دوی آن ها از درمان و مالقات با خانواده محروم می باشند.
كار رسوايی حاكمان مهاجر بحرين به جايی رسيده است كه »آشکارا به دفاع از 

رژيم غير قانونی و نا مشروع اسرائيل برخاسته اند . 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از »مرآة البحرين «، جمعيت الوفاق بحرين 
به اظهارات اخير »خالد بن احمد آل خليفه« وزير خارجه اين كشور عليه مقاومت 

واكنش نشان داد.
بر اســاس اين گزارش، جمعيت »الوفاق« بحرين اظهــارات وزير خارجه اين 
كشــور مبنی بر دفاع از حمالت اخير صهيونيستها به ســوريه، عراق و لبنان را 

وقيحانه توصيف كرد.
گفتنی اســت، وزير خارجه آل خليفه اخيرا حمالت صهيونيستها به گروه های 

مقاومت در مناطق مختلف را دفاع از خود خوانده بود!

بحرین : از استان چهاردهم تا ...

شورای نویسندگان
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نفوذ زبان فارسی در زبان کشمیری

ســرزمين كشــمير، در ميان كوه های بلند هيماليا در شــمال هند قرار دارد. 
زبانی كه در آن جا ميان اكثر مردم رايج اســت و به آن تکلم می كنند كشــميری 
ناميده می شود. ريشــه های اين زبان را می توان در زبان » دردی«ـ  منسوب به 
دردستان كه خود يکی از شاخه های هند وايرانی و هند و آريايی می باشد و به نام 
» شنا« موسوم است، دريافت نمود. به اين مناسبت زبان كشميری از ويژگی های 
زبان های هند و ايرانی و هند و آريايی برخوردار اســت. مورخان بر آن هستند كه 
يک هزار سال پيش از ميالد، گروهی از مردم آريا به دره های كشمير وارد شدند و 
در آن جا متمکن شده و سکنا اختيار نمودند. زبانی كه آن ها به آن تکلم می كردند، 
نزديک بود به زبان های هند و ايرانی. كشمير چون تا قرن های متمادی زير فرمان 
حکمرانان هندو قرار داشــت و زبان رسمی آنان زبان سانســکريت بود، لذا زبان 
كشميری تحت تاثير آن قرار گرفت و بسياری از واژه های سانسکريت به آن زبان 
وارد شــد و اين عمل تا ديرباز دوام گرفت. در نتيجه زبان كشــميری از ذخيره ی 

واژه های سانسکريت پرمايه تر و بهره ور گرديد.
اما آثار نفوذ زبان پهلوی را می توان در زبان كشميری قبل از شيوع اسالم در آن 
منطقه پيدا كرد، زيرا واژه هايی كه تعداد آن ها بســيار است، قبل از اين كه اسالم 
به دست مبلغان ايرانی در آن خطه شــيوع پيدا كند، وارد زبان كشميری شده بود. 
پس اين امر ما را بر آن می دارد كه تحقيق و تجســس جدی و دقيق در اين زمينه 
به عمل آورده شود. برای به دست آوردن نتايج بارز، الزم به نظر می رسد كه روابط 

فرهنگی ميان كشمير و ايران را مورد مطالعه قرار بدهيم.

كشمير در زمان پادشــاهان هندی، به عنوان يکی از مراكز بزرگ دين بودايی 
در آمده بود. پادشاه اشوكا و كنشکا )120ـ  78 م.( برای توسعه دادن دين بودايی، 
سعی بليغ نموده بودند. هر دو پادشاه ايلچيان و مبلغان بودايی را به سرزمين های 
دور دســت مانند چين، سری النکا، ايران، گندها را )افغانســتان كنونی( فرستاده 
بودند. در همان زمان بود كه آمد و شــد مردم ايران و كشمير آغاز شده بود. سپس 
اين روابط آهســته آهســته تداوم يافت. در نتيجه ی اين روابط، زبان كشميری 

تحت تاثير و نفوذ زبان پهلوی قرار گرفت.
روابط ميان ايران و كشمير در زمان ساسانيان و حتا بر طبق روايات شاهنامه ی 
فردوسی در زمان پادشاهان اســاطيری ايران برقرار بوده است.1 اين روابط صرفا 
منحصر به آمد و شــد مردم و يا پاياپــای كاالهای بازرگانی نبوده اســت بلکه 
پادشاهان با هم روابط زناشــويی و خويشاوندی نيز داشــته اند؛ چنان كه بهمن 
بن اسفنديار، دختر پادشاه كشــمير به نام كتايون را به زنی گرفته و در عقد نکاح 
خود درآورده بود.2 مردم ايران به كشــمير می رفته اند، چنان كه به روايتی وقتی 
بهرام اول پادشــاه ساســانی، » مانی«، نقاش معروف ايرانی را محکوم به اعدام 
كــرد، وی راه فرار پيش گرفت و در كشــمير تحصن اختيار نمــود.  بعدا به چين 
رفت.3 چنان به نظر می رسد كه در زمان ساسانيان كاالی ايرانی و كشمير پاياپای 
]مبادله[ می شــد، زيرا در زمان يزدگرد سوم، آخرين فرمانروای ساسانی، پارچه ها 
برای ارتش ايران از كشمير وارد می شد.4 در زمان ساسانيان دين زرتشتی به مركز 
كشمير رسيده بود چنان كه از خرابه های آتشکده ی زرتشتيان در موضع چترال در 
مرز كشمير معلوم می شود كه دين زرتشتی قبل از اشاعت اسالم در آن جا شيوع 

پيدا كرده بود.
مسلمانان ايرانی از اوايل سده ی ششــم هجری قمری برای تبلغيات دينی به 
كشمير آمد و شد داشته اند. و اما اســالم ظاهرا و مسلما، در سده ی هشتم هجری 
قمری در آن جا ترويج يافت. پادشاه محلی كشمير به نام رينچن كه دين بودايی 
داشت، به دست سيد شرف الدين معروف به بلبل شــاه 5 به دين اسالم گراييده و 
مسلمان شد. وی اسم خود را تغيير داد و اسم خود سلطان صدرالدين گذاشت. وی 
اولين پادشاه مسلمان محلی كشمير می باشــد. ده هزار تن از سربازان وی نيز به 
پيروی از سلطان مسلمان شدند. مورخان می نويسند: كه اين پيشامد در سال 726 

هجری قمری ]705 خورشيدی[ به وقوع پيوست.6
مبلغان ايرانی در كشمير با مشکالت لســانی روبه رو بودند، زيرا آنان به زبان 
كشميری هيچ آشنايی نداشتند، لذا نمی توانستند به آزادی مردم را به اسالم دعوت 
كنند. اولين كاری كه آنان انجام دادند اين بود كه در سراسر كشمير مدرسه های 
علمی و دينی داير كردند. يکی از مدرسه های مهم آن زمان كه در شهر سريناگر 
پايتخت كشمير تاسيس شد » عروه الوثقی« بود. اين مدرسه را، سيد جمال الدين 
محدث تاسيس نمود. وی همراه سيد علی همدانی ) 786 ق( ]763 خورشيدی[

وارد كشــمير شــد. ســيد جمال الدين دانشــمند بزرگ و عالم سرشناس زمان 

راه حل : استقالل کشمیر 

کشمیر ، استخوانی اســت که اســتعمار بریتانیا در شبه 
قاره ی هند ، به جای گذارده اســت و دو حکومت هندوستان و 
پاکستان را ، سه بار به جنگ کشیده است و شاید در آستانه ی 
جنگ دیگری باشــند . حکومت های 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 
منطقه ی کشــمیر تحت ســلطه ی 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

محمد صدیق نیازمند
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خود بود و در علوم فقه و تفســير نبوغ داشــت. اكثر عالمان و نويسندگان بعدی 
فارغ التحصيل همين حوزه ی علمی بودند. اين مدرســه مدت ها به عنوان يکی از 
مراكز علمی خدمت شايسته انجام داده اســت. خرابه های مدرسه ی عروه الوثقی 
را می توان در محله ی » آروت« )شــکل تغيير يافته ی عروه الوثقی( در محله ی 

تاشون به نزديکی فتح كدل مالحظه نمود.
بر طبق روايات مصنف واقعات كشمير، سيدعلی همدانی با هفت تن از سادات 
ايرانی به كشــمير ورود نمود، و اكثر يارانش عالم و فاضل بودند و در علوم متداول 
به ويژه در عربی و فارسی مهارت كامل داشتند. گذشته از ترويج فرهنگ و معارف 
اسالمی، مبلغان ايرانی سعی بليغ نمودند تا زبان فارســی و عربی را به مردم ياد 
بدهند. پادشاه محلی كشمير كه سلطان قطب الدين ) 791ـ  780ق( ]768ـ  757 
خورشيدی[ نام داشت و حامی و طرفدار ادبا، شعرا و فضال به حساب می آمد، نيز در 
وسط شهر سريناگر يک مدرسه به نام » دارالعلوم« تاسيس نمود. اين مدرسه بعدا 
به عنوان يکی از مراكز علمی و دينی شهرت يافت. سيدعلی همدانی هنگامی كه 
به ايران مراجعت نمود، اكثر يارانش را به تربيت مدرم گماشت و آنان  در همان جا 

اقامت گزيدند.
چنان كه روشــن است اسالم در كشــمير به توســط مبلغان ايرانی گسترش 
يافت. زبان فارســی با مروز زمان با ترويج دين و معارف اســالمی رواج  و رونق 
گرفت. در آن زمان با اين همه مســلمان كه در كشمير بودند، همه پيروی از آيين 
و روش هندوان نيز می نمودند.7  روش عبادت آنان تفــاوت فوق العاده با عبادت 
ديگر مسلمانان داشت زيرا مسلمانان آن زمان بعد از ادای نماز صبح به معبدهای 
هندوان می رفتند و با دف و نی و آالت موسيقی در آن جا مشغول عبادت می شدند. 
زيرا قبال به آن خود گرفته بودند. سيدعلی همدانی وقتی كه از روش و نحوه ی اين 
چنين عبادت مسلمانان كشميری آگاه شد، مانع آمد و مسلمانان را تهديد كرد تا از 
اين روش كافران اجتناب كنند. سيد علی برای مسلمانان كشميری كتابی به نام 
اوارد فتيحه نوشت و مسلمانان كشــمير را اجازه داد تا آن كتاب را بعد از ادای نماز 
فجر در مساجد به آواز بلند قرائت كنند. چنان چه كتاب مزبور بيش از ششصد سال 

است كه در سراسر كشــمير بعد از ادای نماز فجر در مساجد به آواز بلند )با لهجه( 
خوانده می شود. بايد متذكر شويم كه اين رســم در هيچ جای دنيای اسالم به جز 
كشمير رايج نيست. تعجب در اين جاست كه تمام مردم كشمير چه بی سواد و چه 
با سواد، كتاب مزبور را از بر دارند و هر روز در مساجد بعد از نماز فجر به آواز بلند از 

روی حافظه می خوانند.
ســيد علی همدانی برای ادای نمــاز پنجگانه ی صفه ی مربعــی در محله ی 
عالءالدين پوره در وسط شهر سريناگر بنا نهاد و بعدا در زمان سلطان سکندر )816 
ـ 791 ق( ]792ـ  768 خورشيدی[ به توسط پسر ســيد علی كه سيدمحمد نام 
داشت، در آن جا خانقاهی رفيع و بزرگ تاسيس شــد و اين خانقاه به نام » خانقاه 
معلی« معروف است. اين خانقاه برای گشايش و توسعه فرهنگ و ادب و معارف 
اسالمی نقش مهمی داشته است. پادشاه كشمير ســلطان قطب الدين شخصا با 
اعضای مهم دولت در آن جا حاضر می شــد و در نماز پنج گانه شركت می جست. 

وی نسبت به سيد علی همدانی و يارانش احترام فوق العاده قائل بوده است.8
ياران ســيد علی نيز در ترويج فرهنگ و ادب فارسی نقش فعال داشته اند زيرا 
آنان يک محيط بسيار سازگار و علم پروری را در كشمير برای گسترش فرهنگ و 
معارف اسالمی و زبان فارسی فراهم ساختند. كوشش های اين مبلغان ايرانی، تا 
آن زمان كه مردم محلی در فرا گرفتن زبان فارسی اشتغال نمی داشتند، بی حاصل 
و بی ثمر می ماند. آنان برای گســترش ديــن و زبان فارســی برپايه ی اصولی، 
برنامه ريزی نمودند. در نتيجه ی آن عموم مردم بــرای فرا گرفتن اين زبان ميل 
و رغبت نشــان دادند و در كم تر زمانی بود كه زبان فارســی ريشه های خود را در 
آن سرزمين به استواری دوانيده و موجب شد كه ريشه های زبان سانسکريت را از 
دربار سالطين كشمير به درآورد. در مدت بسيار كوتاه بود كه شاعر معروف به نام 
محمد امين منطقی اويسی،9 مورخ نامدار مانند مال احمد كشميری مصنف وقايع 
كشمير،10 صاحب فضل و كمال مثل موالنا كبير11 كه به منصب شيخ االسالمی 
منصوب گشت، و حکيم و فيلسوف بنام محمد بن احمدبن الياس12 مصنف كتاب 

كفايه ی منصوری در زمان سلطان زين العابدين )823ـ  874  . ق( به وجود آمدند.
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سلطان زين العابدين اولين پادشاه كشمير می باشد كه منصب ملک الشعرايی را 
در دربار خود داير نمود و مالاحمد كشميری، اولين كسی است كه به اين منصب 
سرافراز گرديد. اين نکته دارای اهميت فراوان اســت كه در زمان همان سلطان 
بود كه زبان فارســی به عنوان زبان رسمی شناخته شــد. و اين زبان جای زبان 

سانسکريت را گرفت و زبان درباری قرار گرفت.
ســلطان زين العابدين بنيانگذار ســازمان » دارالترجمه« نيز بود. كتب مهم 
مذهبی هنــدوان مانند مهاباراتــا، رامايانا به حکــم همين پادشــاه اولين بار از 
سانسکريت به زبان فارسی ترجمه شد. كتاب معروف سانسکريت كتهاسرت ساگر 
به دستور همان سلطان به دست مالاحمد كشــميری به فارسی برگردانده شد و 

اسم آن كتاب را بحراالسمار گذاشتند.13
آموزش و پرورش در كشمير، مجانی قرار گرفت. برای فرا گرفتن زبان فارسی، 

به اصطالح امروز، » بورس تحصيلی« به دانشجويان پرداخت می شد.
دانشجويان برای دانش افزايی گروه گروه رو به مدرسه ها آوردند. بدين منوال، 
نهال زبان فارسی در سرزمين كشمير به دست مبلغان ايرانی كاشته شد و با مرور 
زمان، به آبياری سالطين محلی اين ديار، سرســبز و شاداب شد و درخت تنومند 
گشت و بنيان آن، چنان استحکام پذيرفت كه دســت تطاول روزگار تا قرن های 
بعدی نتوانستند. ريشه های آن را به لرزه درآورد. كشمير واقعا به » ايران صغير« 

مبدل گرديد.
در طول مدت شش قرن اخير زبان فارسی در كشــمير به عنوان زبان رسمی 
رايج بوده اســت. در اين مدت دراز واژه هــای گوناگــون و تركيب های متنوع 
فارسی به زبان كشميری وارد شده اســت. از اختالط و امتزاج واژه های فارسی به 
كشميری، در واقع دامنه ی زبان كشميری گشايش يافته است. اگر به دقت، زبان 
كشميری را مورد بررسی قرار بدهيم، خواهيم ديد كه تقريبا سی درصد از كلمات و 
امثال و حکم يا تركيبات آن، از فارسی وارد اين زبان شده است. اين واژه ها يا امثال 
و حکم را مردم عامی و بی سواد نيز بدون اين كه معنی آن ها را بدانند، در روزمره ی 

خود به كار می برند.
اثر و نفوذ فارسی در كشميری، به صورت گسترده ای صورت گرفته است. اول 
و مهم تر از همه آن است كه يک دسته واژه های فارسی به علل امتزاج و اختالط 
مردم، از فارسی به زبان كشميری رواج پيدا كرد. در اين صورت ناگزير است تصور 
شود كه زبان كشميری شــايد معادل آن واژگان را نداشته است و يا اگر فی المثل 

داشته است شايد ثقيل بوده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
دوم از نظر ســاختمان جمله يا تركيبات نيز زبان كشميری تحت تاثير فارسی 
قرار گرفته است. سوم اين كه واژه هايی كه درباره ی اسالم و يا قواعد و ضوابط آن 
در ايران رايج بوده، به زبان كشــميری درآمده است. اين واژه ها الزم نيست كه از 
نظر ريشه عربی باشد، اما چون آن ها، توسط مبلغان ايرانی به كشمير رسيده است، 
مردم اين چنين واژه ها را پذيرفته  و حفظ نموده اند. در فراگشت آميزش مردم ايران 
با اهالی كشمير، رســوم و عادات مردم، عقيده های آنان و حتا جنبه های خرافات 
و توهمات نيز به صورت ايرانی درآمده اســت. دســتور زبان كشميری در بعضی 
موارد بر طبق ضوابط فارسی درست شده است. تشبيهات، استعارات و تلميحات 
اسالمی و ايرانی به زبان كشميری رايج شد. خط كشميری كه » شاردا« نام دارد 
و مثل سانسکريت از چپ به راست نوشته می شود در 1955 )1334 خورشيدی( 

ميالدی عوض شد و خط فارسی برای كشميری معرفی شد.
كشمير در ادبيات فارسی ســيمبول ]نماد[ زيبايی است. شاعران فارسی گوی 
گاهی سيه چشمان كشميری را مورد توصيف قرار داده اند و گاهی بت كشميری را 
ستوده اند. حتا شاعرانی هم هستند كه متمنی بوده اند كه به خاک كشمير برسند و 

از هوای خوب و مناظر فطری آن، حظ ببرند.

حافظ گفته است:
               به شعر حافظ شیراز می گویند و می رقصند

                                                                          سیه چشمان کشمیـری و ترکان سمـرقند

شاعری دیگر گفته است:
             پیــام دادم نـزدیک آن بـت کشـمیـر

                                                                          که زیر حلقه  ی زلفت، دلم چراست اسیر؟

صائب تبریزی می گوید:
         می کنم از سر برون صائب، هوای خلد را

                                                                           بخت اگر از ساکناِن شهِر 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 ( می گوید:

             الهــی تا بـــود کشمـیــــر آبــاد
                                                                      زگــلـزار خراســانــم، مــده یــاد

             به هر کس هر چه خواهی، بی سخـن ده
                                                                       مرا کشــمیر و، بــلبــل را چــمن ده

اشعاری كه سخنوران فارسی در توصيف كشمير ســروده اند، بسيار است و در 
اين مقاله ی مختصر درباره ی آن ها به تفصيل مجال گفت و شنود نيست.

از آن چه در اين مقاله گذشــت، چنين به دســت می آيد كه زبان كشميری در 
جريان شــش قرن اخير در سلســله ی تکامل خود، رو به تحوالت و دگرگونی ها 
بوده است و در اين تحول، واژه های متعدد فارســی به كشميری راه يافته است. 
در حقيقت اين واژكان در روح و طبيعت زبان كشميری متناسب آمد. امروز وقتی 
كه ما برای نوشتن چيزی قلم به دست می گيريم، واژه های فارسی خودی خود به 
ياد ما می آيد و در بيان دقايق فکری و معنوی يــا ظرايف هنری، بيچاره و ناتوان 
نمی مانيم. ناگفته نماند كه با مرور زمان، هزارها واژه ی فارسی به زبان كشميری 
راه يافته است. درست است كه زبان كشــميری برای ترويج و گسترش در مقابل 
زبان فارسی فرصتی به دست نياورد تا به رسميت شــناخته شود. و اما چيزی كه 
اهل ايران به فرهنگ و تمدن و زبان كشــميری اهدا نمودند، بدون شک و ترديد 
سرمايه ای است بی بها. اگر بالفرض واژه های فارسی از زبان كشميری استخراج 

شوند، زبان كشميری بی جان و بی مايه خواهند ماند.

پی نوشت ها : در دفتر مجله موجود است 
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اجتماعی سیاسی 

كميته های مردمی يمن و ارتش اين كشــور با هدف قرار دادن » جده « پای تخت 
عربستان سعودی ، افزون بر ايجاد ترس در دل انسان نمايان سعودی ، موازنه ی جنگ 

را به سود خود برهم  زدند . 
فروردين ماه 1394 كه عربستان ســعودی و امارات به بهانه ی بازگرداندن قدرت به 

رييس جمهور بركنار شده و فراری يمن ، خاک اين كشور را مورد يورش قرار دادند .
عربستان سعودی و امارات با خريد های جنگ افزاری ســنگين ، به ويژه از آمريکا ، 
بريتانيا ، فرانســه و آلمان  ونيز به كارگيری افسران آمريکايی و غربی به عنوان رهبری 
» اتاق جنگ « و نيز هدايت هواپيماها و پدآفندهوای ، صدها مزدور از سودان ، پاكستان 
و... يورش وحشيانه ای را به شــهرها و زير ســاخت های يمن ، به ويژه بيمارستان ها و 

مدرسه ها را آغاز كردند ؛ اما نتوانستند مردم يمن را به زانو درآورند .
كميته های مردمی و ارتش يمن با دســتيابی به شگردشناسی ) تکنولوژی ( ساخت 
موشــک و پهباد ، از چند ماه پيش ، هدف های راهبردی عربستان سعودی را مورد آماِج 

موشک ها و بمباران وسيله ی پهبادها قرار دادند .
به دنبال آفندهای موفق كميته های مردمی و ارتش يمن به ژرفای خاک عربستان 
و هدف قــرار دادن بندر نفتی اين كشــور در فاصلــه 1300 كيلو متــر و در كنار مرز 
امارات ، يمن توانايی های موشکی خود را به رخ عرســتان و امارات كشيد . بسياری از 
تحليل گران، كنار كشــيدن عملی امارات از همراهی با عربســتان در جنگ يمن را از 

نتيجه های اين عمليات می دانند كه هشدار جدی به امارات بود . 
در روزهای اخير ، نيروهای يمنی موفق شــدند پااليشــگاه رياض در فاصله 900 
كيلومتــری را ، هدف قرار دهند هم چنين 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 خبرگزاری ها ، در اين حمله 
موشکي بي سابقه كه با 10 فروند موشک بالستيک كوتاه برد »بدر 1« صورت گرفت، 
آشيانه جنگنده ها و برخي مواضع نظامي اين فرودگاه هدف قرار گرفتند و منهدم شدند.  

از ســوی ديگر در پی ضربــات غافلگيركننده و چشــم گير انصــارهلل يمن به 
زيرساخت های امنيتی و اقتصادی عربستان سعودی، يک منبع نظامی يمنی گفت : 
» يگان پهپادی يمن، سامانه ی پاتريوت عربستان در فرودگاه نجران را هدف قرار 

داد« .
به گزارش »تابناک« بر پايه ی گزارش شــبکه ی »المســيره« يمن، آماج اين 

عمليات هجومی، سامانه پدافندی پاتريوت فرودگاه نجران بوده است.
بر پايه ی اين گزارش، پهپاد انتحاری و مهاجم قاصف 2 ٪ با هدف گيری دقيق، 
رادار ســامانه پاترويوت فرودگاه نجران را با موفقيت كامل هدف قرار داده است. 
اين سومين حمله اين پهپاد به اين فرودگاه اســت. در حمله پيشين، انبار مهمات 

جنگنده های سعودی و اماراتی منهدم شده بود.
يک منبع نظامی اعالم كــرد، عمليات مذكور پس از رصــد دقيق اطالعاتی و 

مشخص شدن مکان سامانه پاتريوت انجام شده و با موفقيت كامل همراه بود.
ارتش يمن ، پس از آن نيز با همين پهپاد، آشــيانه جنگنده های نظامی فرودگاه 
نجران و پس از آن يک انبار جنگ افــزار در همين فرودگاه را مورد هدف قرار داد و 
زيان های  بسياری به آن وارد كرد.گفته می شــود، پهپاد قاصف  2٪  در ارتفاع 10 

متری باالی هدف منفجر می شود و تركش های زيادی را پخش می كند.
شهر نجران كه در جنوب آن پايگاه ها و مقرهای نظامی متعددی قرار دارد، يکی 

از اهداف ارتش يمن برای پاسخ به حمالت نظامی عربستان سعودی است.
در 24 ارديبهشت امسال) 1398( دو ايستگاه تلمبه خانه نفت متعلق به شركت 

آرامکو در استان های »الدوادمی« و »عفيف« قرار گرفت.
به دنبال هدف قراردادن موفقيت آميز ســربازخانه ه و پايگاه های ارتشی و نيز 
منابع نفتــی ، كميته های مردمی و ارتش يمن از مردم عربســتان خواســته اند از 

نزديک شدن به اين گونه جاها پرهيز كنند .

هدف گرفتن ریاض :
دگرگون شدن موازنه ی جنگ به سود یمن شورای نویسندگان
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الفـ  مرحله ي نخست نبرد
حکومت عراق ، در روياي به دســت آوردن يک پيروزي برق آسا ، روز سي و يکم 
شهريور ماه 1359 خورشــيدي ، با دوازده لشــگر زرهي ، مکانيزه و پياده ، همراه با 

تجهيزات فراوان ، ايران را مورد تجاوز نظامي قرار داد . 
از آن جا كه لشــگر 92 زرهي اهــواز ، يعني نيرومندترين يگان رزمي كشــور در 
منطقه ي جنوب باختري به بهانه ي كودتاي نوژه از هم پاشيده بود ، حکومت عراق در 
راستاي دست يابي هرچه سريع تر به پيروزي ، بخشي از نيروهاي ذخيره ي خود را نيز 

، به ميدان نبرد فرستاد . 
در اين نبرد ، حکومت عراق نيروهاي خود را در سه جبهه ي به هم پيوسته )جنوبي 

، مركزي و شمالي( ، براي رسيدن به هدف هاي زير وارد عمل كرد :

1ـ جبهــه ي جنوبي : وظیفه ي نیروهاي مســتقر در این جبهه، 
اشغال شــهرهاي خرم شــهر و آبادان و در نتیجه تسلط کامل بر 

اروندرود بود .
2ـ جبهه ي مرکزي : در این جبهه  ، طراحان نظامي ارتش عراق ، 
بیش ترین نیرو را متمرکز کرده بودند . آنان در این جبهه ، دو هدف را 

در راستاي هم دنبال مي کردند :
        نخستـ  تصرف و تامین شهر دزفول

     دومـ  اشغال شــهر اهواز و در نتیجه رسیدن به هدف سقوط   
خوزستان

۳ـ جبهه ي شــمالي : منظور از گشــودن این جبهه ، اشــغال 
بخش هایي از استان ایالم و کرمانشــاهان و در نتیجه ایمن کردن 
محورهاي احتمالي پاتک ارتش ایران به ســوي قلب میان رودان و 

شهر بغداد بود .

ارتش عراق كه از روش غافل گيري كامل ســود جســته بود ، پس از عبور از مرز 
دولتي و رسيدن به دروازه هاي خرم شهر ، با مقاومت دليرانه ي مردم اين شهر روبه رو 
شد . مردم خرم شهر با جنگ افزارهاي اندک و تجهيزات ســبک و ناچيز ، به دفاع از 
شهر و ميهن خود برخاستند . دوشــادوش مردم ، تفنگداران يگان دريايي مستقر در 
خرم شهر و نيز افراد ژاندارمري و شهرباني ، بدون داشتن جنگ افزارهاي سنگين ، به 

مقابله با متجاوز شتافتند . 
خرم شهر ، برابر انبوه نيروهاي زرهي و بمباران هاي پياپي ارتش متجاوز عراق، تا 

آخرين نفس و آخرين نفر مقاومت كرد . 
سرانجام پس از سي و پنج روز ايستادگي حماســه آفرين مردم خرم شهر ، ارتش 
عراق با تحمل تلفات و خسارت هاي سنگين ، توانســت روز چهارم آبان ماه 1359، 
بخش غربي شــهر را تا كناره ي رودخانه ي كارون تصرف كند . البته بايد دانست كه 

اين پيروزي ، آخرين موفقيت نظامي ارتش عراق در خاک ايران بود .
بدين سان ، ارتش ايران با وجود تصفيه ها، درهم ريختگي سازماني ، نفوذ نيروهاي 
چپ به داخل آن و نيز غارت جنگ افزارها در روزهاي بيســت و يکم و بيست و دوم 
بهمن ماه 1357 ، همراه با مصايب و دشواري هاي بسيار ديگر، توانست با همگامي 
مردم ايران و به ويژه مردم ميهن پرســت خوزســتان ، تا ميانه هاي آبان ماه 1359 ، 

جنگ را به حالت سکون درآورد . آفند سراسري ارتش عراق و روياي » قادسيه دوم«، 
تنها 45 روز پاييد . در اين ميان ، ارتش عراق براي جلوگيري از گســيختگي و حفظ 

هم آهنگي مواضع خود ، در برخي مناطق ناچار به عقب نشيني شد .

بدين گونه ، مرحلــه ي اول جنگ ، بيش از يــک ماه و نيم به درازا نکشــيد و در 
ميانه هاي آبان ماه 1359 ، ارتش عراق را زمين گير شــد . در اين دوره ، ارتش عراق 

توانست شهرهاي زير را اشغال كند :
شــلمچه ،  خرم شــهر ، هوزگان و بســتان ، )واقع در استان 
خوزستان( ، موسیان ، دهلران ، مهران و ســومار )واقع در استان 
ایالم( نفت شــاه )نفت شهر( ، خسروي و قصرشــیرین ، واقع در 

استان کرمانشاهان .
افزون بر آن ، كمابيش يک هزار و دويست آبادي نيز به تصرف ارتش عراق درآمد 
و ارتش مزبور در حد نهايي به عمق 90 كيلومتر )به خط مســتقيم از مرز دولتي( ، در 
خاک ايران نفوذ كرد. در اثر اين عمليات ، بخش هايــي از جاده هاي اهوازـ  آبادان و 
آبادانـ  ماهشهر ، به اشغال ارتش عراق درآمد . در نتيجه شهر آبادان از راه خشکي در 
محاصره ي كامل ارتش عراق قرار گرفت ، به گونه اي كه ارتباط با اين شــهر ، تنها از 

راه دريا امکان پذير بود .  )نقشه شماره 1(

بـ  مرحله ي دوم نبرد
چنان كه اشاره شد ، در ميانه هاي آبان ماه 1359 ، ايرانيان توانستند آفند همه 
جانبه ي ارتش عراق را مهار كرده و جنگ را به حالت سکون درآورند . از اين تاريخ 

مراحل چهارگانه جنگ تحمیلی ) دفاع مقدس (
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تا آغاز اولين آفند ارتش ايران در پنجم مهر ماه 1360 كه براي درهم كوبيدن محاصره ي شهر آبادان 
به مورد اجرا درآمد ، مي توان به عنوان مرحله ي دوم جنگ نام برد :

ويژگي آشکار اين مرحله از جنگ ، نبرد توپخانه هاست . در اين دوره كه ارتش عراق از پيش روي 
بازمانده بود ، شــهرها ، مراكز صنعتي ، اقتصادي و نيز روســتاهايي كه در تيررس توپخانه دوربرد و 

موشک هاي زمين به زمين قرار داشت ، زير آتش پياپي قرار داد .
هنوز يک ماه و نيم از آغاز آفند همه جانبه ي ارتش عراق نگذشــته بود كه اين ارتش با توقف برابر 
دروازه هاي آبادان و اهواز ، ناكام ماندن در تصرف يا تأمين شهر دزفول ، همراه با  برتري ايران در هوا و 
دريا و هم چنين خسارت و تلفات سنگيني كه در همين زمان كوتاه متحمل شده بود ، از موضع آفند به 
الک پدآفند فرو رفت. ارتش مزبور ، در حاشيه ي شهر آبادان كه انتظار مي رفت پس از فصل زمستان 

و خشک شدن زمين ، دست به يک آفند همه جانبه بزند ، موضع پدآفندي برگزيد .    )نقشه شماره 2(

پـ  مرحله ي سوم نبرد
یکمـ  درهم شکستن محاصره ي آبادان )عملیات ثامن االئمه( 

بامداد روز پنجم مهرماه 1360 ، يعني يک سال و شــش روز پس از آغاز آفند ارتش عراق ، اولين 
عمليات آفندي ارتش ايران براي درهم شکستن محاصره ي شــهر آبادان ، با موفقيت تمام به مورد 

اجرا درآمد .  )نقشه شماره 3(

دومـ  آزاد سازي شهر بستان )عملیات طریق القدس( 
ارتش عراق با اشــغال بخش بزرگي از شهرستان دشت ميشــان و به ويژه در دست داشتن شهِر 
بستان ، جبهه هاي شمالي ، مركزي و جنوبي خود را از داخل خاک ايران به هم پيوند داده بود . در حالي 

كه اين امر از داخل خاک عراق با وجود مرداب هويزه و نبودن راه هاي ارتباطي در موازات مرز دولتي ،  
امکان پذير نبود .  ارتش عراق با در دست داشــتن شهر بستان و مناطق اطراف آن و در نتيجه تسلط بر 
محور عمارهـ  بســتان ، از راه تداركاتي نزديک و مطمئني نيز برخوردار بود . اين محور ، به ويژه براي 
تداركات جناح جنوبي جبهه ي مركزي كه در حقيقت ســتون فقرات ارتش مزبور را تشکيل مي داد ، 

داراي اهميت حياتي بود .  )نقشه شماره 4(

سومـ  آزاد سازي گلوگاه خوستان )عملیات فتح المبین( 
با وجود تحمل اين شکست ، سپاه چهارم ارتش عراق با تسلط بر نواحي شوش ، گلوگاه خوزستان را 
هنوز در دست داشت . افزون بر آن ، سپاه مزبور با دريافت جنگ افزارهاي بيش تر و تقويت پايگاه هاي 

رزمي ديگر ، بيش از پيش نيرومند مي نمود . 
با توجه به اين كه حکومت عراق بيش تريــن توان رزمي خود را در اين جبهــه متمركز كرده بود، 

سرنوشت جنگ در گرو درهم كوبيدن اين نيروي عظيم قرار داشت . ) نقشه شماره 5 (  

چهارمـ  بیرون راندن ارتش عراق از خاک ایران )عملیات بیت المقدس( 
به دنبال اين پيروزي ، نوبت جناح جنوبي سپاه چهارم فرا رســيده بود . اين جناح ، پيش تر در محور 
سوسنگردـ  اهواز ، دو پاره شده و پاره ي شمالي آن در عمليات آزاد سازي شهر بستان )طريق القدس( 
نابود گرديده بود . باقي مانده ي سپاه چهارم عراق ، هنوز منطقه اي به وسعت كمابيش 5400 كيلومتر 
مربع را در اختيار داشت . اين منطقه از شمال به كرخه ي كور و شهرهاي هوزگان )هويزه( ، از باختر به 
باتالق هوزگان )هويزه( و از جنوب به اروندرود و شهر خرم شهر ، محدود مي شد . ارتش عراق به دليل 

استقرار دراز مدت در اين منطقه ، مواضع پدآفندي زيادي به وجود آورده بود . افزون بر آن ، اين مواضع را با رودخانه هاي كرخه ي كور و كارون نيز هم آهنگ كرده بود . 
 با وجود خطوط پدآفندي مناسب و هم آهنگي كامل با رودخانه ي كرخه ي كور و كارون ، جناح جنوبي سپاه چهارم عراق ، از نظر امکان تحرک در وضع بسيار بدي قرار 
داشت . باتالق هوزگان )هويزه( و مناطق مردابي به هم پيوسته ي آن در قلمرو حکومت عراق ، امکان عقب نشيني اين نيرو را به داخل خاک عراق غيرممکن مي ساخت . 

 ) نقشه شماره ی دو  ( 

 ) نقشه شماره ی سه  ( 

اجتماعی سیاسی 
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براي عقب نشيني و فرار ، تنها يک راه دراز ، در مسير محور خرم شهرـ  شلمچهـ  بصره ، وجود داشت. 
ارتش عراق ، پس از تحمل شکســت هاي پياپي ، جناح جنوبي سپاه چهارم را به شــدت تقويت كرده بود . 
يگان هايي كه در اثر عمليات پيشــين ارتش ايران ، در هم شکسته بودند ، پس از بازســازي ، دوباره به منطقه 
اعزام گرديدند . با آغاز عمليات ، يگان هاي 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 خاک كشور ، ستاد ارتش 

ايران ، عمليات بيت المقدس را در سه مرحله به مورد اجرا درآورد . 
طراحان ستاد ارتش ايران ، با توجه به انبوه نيروي دشمن ، گستردگي جبهه و پهنه ي زياد منطقه ي علميات، 
از درگيري در يک جبهه متمركز پرهيز كرده و در نتيجه به ارتش عراق اجازه ندادنــد تا از امکان تمركز نيرو ، 

بهره مند شود .

عملیات غرب رودخانه ي کارون

اين عمليات روز اول اردي بهشــت ماه 1361 از ســوي ارتش ايران در غرب رودخانه ي 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 رودخانه ي كارون ، جاده ي اهوازـ  خرم شــهر را در اختيار گرفت . 

ارتش عراق با وجود پاتک هاي سخت ، موفق به دست يابي دوباره به اين جاده نشد .

عملیات فکه 
مرحله ي دوم اين عمليات ، پانزده روز پس از مرحله ي اول ، يعني در روز شانزدهم اردي بهشت ماه 1361 در 
منطقه » فکه« به اجرا درآمد . در نتيجه ي اين عمليات ، فشار بر روي نيروهاي عراقي مستقر در منطقه افزايش 
يافت . هم زمان با عمليات فکه ، بخشي از نيروهايي كه در مرحله ي اول عمليات از رودخانه ي كارون گذر كرده 

بودند ، به سوي مرز دولتي به حركت درآمده و تا پايان روز هفدهم ارديبهشت ماه ، در نوار مرزي مستقر شدند .

عملیات آزادسازي خرم شهر  
مرحلــه ي ســوم عمليــات ، روز نوزدهــم 
اردي بهشت ماه 1361 به منظور درهم كوبيدن 
بقاياي نيروهاي جبهــه ي مركزي و هم چنين 
نيروهاي جبهه ي جنوبي ارتش عراق و در نتيجه 
آزادسازي خرم شهر به مورد اجرا درآمد . در شب 
همان روز ، مواضع دفاعي ارتش عراق در شمال 
و باختر شهر خرم شهر به تصرف نيروهاي ايران 

درآمد و خرم شهر در كم تر از سه روز ، آزاد شد . 
در ايــن نبرد ، هفــت هزار نفــر از نيروهاي 
عراق كشــته و بيش از 15 هزار تن اسير شدند. 
فرمانده ي جبهه ي جنوبي عــراق نيز در ميان 
انبوه كشته شدگان بود . بقاياي نيروهاي عراقي، 
با به جا گــذاردن مقادير زيــادي جنگ افزار و 
مهمات از ميدان جنگ گريختند . )نقشه شماره 6(

بدين سان ارتش ايران موفق شد كه پس از گدشــت كم تر از 19 ماه از آغاز آفند گسترده ی عراق و اشغال 
بخش های بزرگی از كشور ، نيروهای اشغال گر را از خاک ايران براند . از اين مرحله به بعد ، مرحله ی پدآفند 

برون مرزی آغاز شد . 

 ) نقشه شماره ی شش  ( 

اجتماعی سیاسی 
 ) نقشه شماره ی چهار  ( 

 ) نقشه شماره ی پنج  ( 
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امپرياليسم آمريکا به بهانه ی انفجار برج های دوقلوی نيويورک 
روز در 7 اكتــبر 2001 ميــــالدی با نام  عمليات بلندمدت آزادی 
) Operation Enduring Freedom(  افغانســتان را مورد يورش 

نظامی قرار داد .
بريتانيا نيز از ســال 2002 ميالدی.برای ياری به آمريکا نيروی 
نظامی به اين كشــور فرســتاد . هدف اصلی اين جنگ، مبارزه و از 
بين بردن القاعده، طالبان و حاميان آن بود. كمابيش يک ماه پس از 

يورش نظامی آمريکا ، حکومت طالبان بر افغانستان فروپاشيد .
اما امروز پس از گذشت نزديک به 18 ســال از اشغال افغانستان، 
دولت ايــاالت متحده ، در پی آن اســت كه در پــی گفت وگوهای 
درازمدت با طالبان در قطر ، اجازه ی بيرون رفتن از باتالق افغانستان 

را به دست آورد . 
ترامپ در آغاز رياست جمهوری اعالم كرد كه می خواهد نيروهای 

خود را از افغانســتان بيرون بکشــد ؛ اماچندی پيش ،  پس از گذشــت 18 سال 
درگيری و حضور نظامی آمريکا در افغانســتان، دونالــد ترامپ رئيس جمهوری 

آمريکا گفت: » من می توانم در عرض يک هفته برنده جنگ افغانستان باشم «
به گزارش خبرگزاری ها ، ترامپ در ديدار با عمران خان نخست وزير پاكستان 
گفت: » آمريکا می تواند در عرض يک هفته پيروز جنگ افغانســتان باشد اما از 
آنجايی كه اين پيروزی هزينه جانی بســياری دارد در نتيجه ما ترجيح می دهيم 
كه برای خروج از افغانستان با شركای منطقه ای همکاری كرده تا تقابل نظامی 
دو دهه ای را به پايان برســانيم ... اگر ما بخواهيم برنده جنگ افغانستان باشيم 
می توانيم در كمتر از يک هفته ايــن كار را انجام دهيم اما من نمی خواهم كه 10 

ميليون نفر كشته شوند.
حکومت آمريکا درپی آن اســت كه بــا ناديده گرفتن دولــت و مردم و ملت 
افغانســتان ، با طالبان كنار آيد و با بيرون رفتن از افغانســتان ، اين كشــور را به 

ورطه ی جنگ داخلی تمام عيار ، فروافکند .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اينديپندنت، اشــرف غنی رييس جمهور 
افغانستان در اظهاراتی خطاب به نيروهای نظامی گفت جنگ و مبارزه مسلحانه  
در مقابل طالبان و گروه های مسلح مخالف نظام كنونی در افغانستان، جهاد است.

وی افزود : نيروهای نظامی بايد تا برقراری صلح در كشور، دشمنان اين خاک 
را در هر گوشه و كناری سركوب كنند.

اشــرف غنی تاكيد كرد: »طالبان گروهی ويرانگر بوده و هميشه تالش كرده 
تا به شهروندان و تاسيسات عمومی در افغانستان، آســيب برساند. گروه طالبان 

اشغال افغانستان برای برافکندن طالبان ؛
التماس برای اجازه ی خروج از طالبان ؟!

زمينه ساز رشــد گروه های جنايتکار ديگر در افغانســتان بوده و هست. برای اين 
گروه، خون و جان شهروندان كشور ارزشی ندارد. آنها با قتل و كشتار زنان، مردان 
و افراد غيرنظامی می خواهند بر زندگی ما مسلط شوند. اين گروه مجبور است كه 
يک راه حل سياســی را در افغانســتان انتخاب كنند؛ آنها هرگز نمی توانند با اين 

رفتارشان، يک نظام بزرگ را ساقط كنند « .
غنی، در مورد اينکه طالبان خواسته اند كه انتخابات رياست جمهور افغانستان 
به تعويق انداخته شود، گفت: اين خواســت طالبان مخالف اميدهای مردم است. 
طالبان بخشی از شهروندان افغانستان هســتند، اما تعيين كننده سرنوشت اين 

كشور نيستند. 
او يک بار ديگر تاكيد كرد: انتخابات رياســت جمهوری افغانستان، در وقت و 
زمان تعيين شده برگزار می شــود و تاخير در انتخابات، به هيچ وجه برای ما قابل 
قبول نيست، چرا كه طالبان می داند و هراس دارد كه از طريق برگزاری انتخابات، 
نمی تواند پيروز ميدان سياسی شوند و به قدرت برسند. برگزاری انتخابات رياست 
جمهوری افغانســتان، حق شــهروندان اين كشور اســت و مردم خود تصميم 

می گيرند كه يک دولت مشروع داشته باشند.
هم چنين اشرف غنی، در مورد سياســتمدارانی كه بيرون از نظام هستند 
و برای گفت وگوهای صلح به روســيه و پاكستان رفته اند اشاره كرد و گفت: 
»  اين سياستمداران، فاقد يک برنامه بوده و عمدا زمينه را برای نمايندگان طالبان 
مساعد ساخته اند تا از كشوری به كشــور ديگر بروند بدون آن كه ممانعتی برای 

آن ها وجود داشته باشد « .

اجتماعی سیاسی 

شورای نویسندگان
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روز اول  سپتامبر 1939نهم  شهريور ماه  ، به  دنبال  اعالن  جنگ  دولت هاي  بريتانيا 
و فرانسه به آلمان ، نبرد دوم  جهاني  آغاز شد

 دولت  ايران  بدون  درنگ ، با صدور بيانيه  رســمي ، اعالم  داشت  كه در اين  كارزار،  
بي طرف  مانده  و بي طرفي  خود را محفوظ خواهد داشت.

روز اول  تيرماه  1320 )23 ژوئن  1941( ، ارتش  آلمان  قلمرو اتحاد شوروي  را مورد 
حمله ي  نظامي  قرار داد. و بدين ســان روس ها براي رهايــي از چنگال ارتش آلمان 
نازي، دســت به دامان انگلستان شــدند. انگليس ها نيز زير ضربه هاي شديد ارتش 

آلمان قرار داشتند ودر پي متحداني براي جنگ با آن ها.
 بدين  ســان ، روس ها و انگليس ها، با وجود دشــمني ها و رقابت هــاي  ديرين  و 
اختالف هاي  سياســي  و ايده ئولوژيک ، در 12 ژوئيه  همان  سال  )21 تيرماه  1320( ، 
موافقت نامه ي  اتحاد در جنگ  را در مســکو امضاء كردند. بر پايه ي  قرارداد مزبور، دو 

طرف  متعهد شدند :
1ـ دو دولت اقدام به انجام هرگونه ياري و پشتيباني متقابل در جنگ حاضر عليه 

آلمان هيتلري مي كنند
2ـ آن ها هم چنين متعهد مي شوند كه در دوران اين جنگ، هيچ گونه گفت وگو يا 

متاركه ي جنگ يا پيمان صلح ]با آلمان[ به عمل نياورند مگر با توافق يکديگر  
روز 26 تيرماه  1320 )17 ژوئيه  1941( دولت هاي بريتانيا و شــوروي ، درباره ي  
لشگركشي  و اشغال  ايران  به  توافق  رسيدند. از اين  رو، روس ها و انگليس ها، دست  به  

پرونده سازي  براي  توجيه  تجاوز نظامي  قريب الوقوع  به  ايران  زدند. 
 روز 28 تيرماه  1320 )19 ژوئيه  1941( ، دو دولت  مزبور با تســليم  يادداشت هاي  

همانند، خواستار اخراج  كارشناسان  آلماني  از ايران  گرديدند. 
بايد دانست از 4540 تن شهروندان بيگانه ساكن ايران در پيش از شهريور 1320، 
شمار 2980 نفر از شهروندان بريتانيا و روســيه بودند و تعداد آلمان ها ، تنها 690 نفر 

بود .
 دولت  ايران  پاسخ  داد كه  وجود كارشناسان  مزبور براي  صنايع  ايران  ضروري اند و 
تعداد آن ها قابل  مالحظه  نيست  و افزون  برآن ، زيرنظارت  و مراقبت  جدي  قرار دارند. 

روز 25 امرداد مــاه  1320 )16 اوت  1941( ، دولت هــاي  روس  و انگليس ، ضمن  
يادداشت هاي  جداگانه اي ، پاسخ  دولت  ايران  را قانع  كننده  ندانستند  و خواستار اخراج،  
همه ي  اتباع  آلمان  از ايران  شــدند. دولت  بريتانيا، براي  توجيه  عمليات  احتمالي  خود 
عليه  ايران ، تبليغات  دامنه داري  را در راســتاي  تمايل  و حتا  سرســپردگي  رضاشاه  و 

هيات  حاكمه ي  ايران  به  » نازي«ها ، آغاز كرد :
 در حالي  كــه  روابط ايــران  و آلمان ، پيــش  از آن  كه  مبين  نوعــي  گرايش هاي  
»نازي خواهي« باشد، حاصل  مقتضيات  اقتصادي  كشــور و خواست  مردم  ايران  در 

جهت  رهايي  از چيرگي  روس  و انگليس  بود.
روز دوم  شــهريور ماه  1320 )24 اوت  1941( ، بخشــي  از ناوگان  دولت  بريتانيا 
به  بهانه ي  بازديد از خرم شهر وارد اروندرود شــد و در آب هاي  قلمرو حکومت  عراق  
برابر آبادان ، لنگر انداخت . دريادار بايندر، فرمانده  نيــروي  دريايي  ايران ، به  ناوهاي  
ببر و پلنگ  دســتور داد تا از ناوگان  بريتانيا اســتقبال  كنند. فرمانده  ناوگان  بريتانيا، 
نزديک  شدن  شــب  را بهانه  كرد و بازيد را به  روز بعد موكول  نمود. اما در نيمه هاي  
شب  ، ستون هاي  ارتش  انگليس  كه  از سوي  ســربازان  مستعمراتي  هندي  همراهي  
مي شدند، از بندر بصره  به  سوي  ايران  به  حركت  درآمدند. آنان  از اروندرود گذشتند  و 
سحرگاه  روز سوم  شهريور )25 اوت (، خرمشهر و آبادان  را مورد آفند  قرار دادند. هم  
زمان ، نيروي  دريايي  انگليس ، ناوگان  جنگي  ايران  را از فاصله ي  نزديک ، زير آتش  
گرفت . در اين  نبرد سربازان  و ناويان  ايران ، با وجود غافل گيري ، پايداري  شايسته اي  

از خود نشان  دادند. 
 هنگامي  كه  ناوگان  بريتانيا بدون  اعالم  قبلي ، عمليات  جنگي  عليه  نيروي  دريايي 

شورای نویسندگان

اجتماعی سیاسی 

سوم شهریور  1318 ، روز یورش اهریمنان به ایران

خون شهیدان سوم شهریور می جوشد 
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ايران  را آغاز كــرد، به  جز افراد اندک ، بقيــه  افراد،  در خواب گاه هــا و خانه هاي  خود 
بودند. با آغاز تعرض  ناجوانمردانه  بريتانيا، پرســنل  مزبور خود را به  يگان هاي  مربوط 
رسانيدند  و به  دفاع  پرداختند. دريادار بايندر فرمانده  نيروي  دريايي  ايران ، هنگامي  كه  
عازم  محل  فرماندهي  بود، از ســوي  نيروهاي  زرهي  انگلستان  كه  از پايگاه هاي  خود 
در خاک  عراق  وارد ايران  شده  بودند به  محاصره  درآمد و به  شهادت  رسيد. بدين سان ، 
نيروي  دريايي  نوپاي  ايران  با از دســت  دادن  ناوهاي  ببر و پلنگ  و كمابيش هفت صد 

تن شهيد، از هم پاشيد.
 لحظاتي  پس  از آن  كه  دولت  شــوروي  از تجاوز ارتش  انگليــس  به  خاک  ايران  

اطمينان  حاصل  كرد، دست  به  تهاجم  عليه  ايران  زد. 
سحرگاه  روز سوم  شهريور ماه ، ارتش  ســرخ ، هم  زمان  و از چند محور، استان هاي  

آذربايجان ، گيالن ، مازندران  و خراسان  را مورد تهاجم  قرار داد. 
 ارتش  سرخ  ، به  سختي  شهرهاي  شــمالي  ايران  را بمباران  كرد. شدت  بمباران  در 

شهرهاي  تبريز، رشت ، رضاييه  )اروميه ( ، بابل سر، قزوين  و...، بيش تر از نقاط ديگر بود.
 در اين  ميان ، انگليس ها پس  از درهم  كوبيدن  نيروي  دريايي  ايران  و اشغال  آبادان  
و خرم شهر، شــهر اهواز را بمباران  كرده  و به  سوي  آن  شــهر پيش  روي  نمودند. هم  
زمان  با عمليات  خوزستان ، ســتون هاي  ديگري  از ارتش  انگلستان  از مرز خسروي  
گذشته  و پس  از اشغال  تاسيسات  نفت  شاه  )نفت شهر(، به  سوي  كرمانشاه  حركت  كرد

 دقايقي  پس  از آن  كه  ايران  مورد حمله ي  ناگهاني  نيروهاي  شوروي  و بريتانيا قرار 
گرفت ، ســفيران  روس  و انگليس  به  دِر خانه ي  »علي  منصور« نخســت وزير رفته  و 

ضمن  تسليم  دو يادداشت ، وي  را از يورش  نظامي  مشترک  آگاه  كردند. 
به  دنبال  تجاوز ارتش هاي  بريتانيا و شــوروي  به  خاک  كشور، ستاد ارتش  با انتشار 
اعالميه ي  شــماره  يک ، مردم  ايران  را در جريان  يورش  قرار داد. ســاعت  سه  و نيم  
بعدازظهر روز سوم  شهريور 1320، علي  منصور نخست وزير، در جلسه ي  فوق العاده ي 

مجلس  شوراي  ملي  را در جريان يورش نظامي انگليس و روس قرار داد.
 در شهريور ماه  1320، تنها چندســال  از پايه گذاري  ارتش  ايران  مي گذشت . توان  
ارتش  ايران ، در حد حفظ آرامش  داخلي  و درگيري هــاي  احتمالي  منطقه اي  بود، نه  
جنگ  عليه  دو قدرت  بزرگ  روز. ارتش  ايران  در سال هاي  نخست  1300 خورشيدي  
از ادغام  نيروهاي  » قزاق« و   » ژاندارم « و برخي  عناصر » پليس  جنوب«، تشــکيل  
شده  بود. ارتش  ايران  از ســال  1310 خورشــيدي  به  بعد، از تعداد معدودي  افسر كه  
در دانشگاه هاي  نظامي  كشورهاي  پيشــرفته  و به  ويژه  فرانسه  دانش آموخته بودند، 
بهره مند گرديد. نيــروي  زميني  ارتش  ايران ، فاقد يگان هــاي  موتوري  و يگان هاي  

مکانيزه  و زرهي  در مفهوم  روز بود. 
در سال 1319، نيروي زميني داراي شانزده لشگر و يک تيپ مستقل مکانيزه بود. 
تيپ مستقل مکانيزه در تهران مســتقر بود و تعدادي از لشگرها، در حقيقت بر روي 

كاغذ وجود داشتند و داراي توان الزم رزمي در حد يک لشگر نبودند :
نيروي دريايي ايــران، از دو ناو 950 تني به نام هاي ببــر و پلنگ و چهار ناوچه ي 
320 تني و تعدادي ناو تداركاتي و پشتيباني تشکيل مي شد. ناوها و ناوچه هاي مزبور 
در ايتاليا ساخته شــده بودند و در سال 1311، وسيله ي افســران و دانش جوياني كه 
در ايتاليا آموزش ديده بودند، به ايران آورده شــدند . نيروي هوايي ايران، از تعدادي 
هواپيماي دو باله تشکيل مي شــد. اين هواپيماها، ساخت انگلســتان بودند و براي 
تعميرات هواپيماي مزبور و ساخت بخشــي از بدنه ي آن ها، كارخانه اي از انگلستان 

خريداري شد كه در سال 1316 در فرودگاه دوشان تپه )تهران(  ، راه اندازي شد .
مجموع  پرســنل  نيروهاي  مســلح  ايران ، كمابيش  90 هزار نفر برآورده  مي شد. 
بدين ســان و با توجه  به  اين  واقعيت ها، ارتش  ايران  توان  رويارويــي  هم  زمان  با دو 

قدرت  بزرگ  را نداشت . 
 هنوز چند روز از تعرض  نظامي  بريتانيا و شــوروي  عليه  ايران  نگذشــته  بود كه  
سرلشــگرنخجوان وزير جنگ ، بدون  اين  كه  به  رضاشــاه  اطالع  دهد، شوراي  عالي  
جنگ  را تشکيل  داد. اين  شورا كه  سرلشگر ضرغامي  )رييس  ستاد( ، سرلشگر رياضي  
و سرلشــگر يزدان پناه  در آن  حضور داشتند، دســتور ترک  مخاصمه  را صادر كرده  و 

لشگرهاي  1 و 2 مستقر در تهران  را مرخص  نمود. 
رضاشاه ، به  محض  آگاهي  از اين  مســاله ، آن ها را به  كاخ  سعدآباد احضار و ضمن  
خلع  درجه ، دستور زنداني  كردن  آنان  را به  جرم  خيانت  به  كشور، صادر نمود. در ضمن ، 
وي  سپهبد اميراحمدي  را مامور جمع آوري  ســربازان  و مقاومت  و حفظ شهر تهران  
برابر بيگانگان  كرد. ســپهد اميراحمدي  حکومت  نظامي  اعــالم  و با تالش  فراوان ، 
توانست  عده اي  از افسران  و سربازان  را جمع  آوري  و نظم  و آرامش  را در تهران  برقرار 

نمايد.
اما، فاجعه  بسيار ژرف  بود. دســت هاي  خيانتکاري  كه  در گرماگرم  جنگ ، دستور 
ترک  مخاصمه  و مرخص  كردن  ســربازها را صادر كرد، از ماه ها پيش  در لجستيک  
نيروها اخالل  كــرده  و در نتيجــه ، مهمات  مربوط بــه  توپخانــه  و ادوات  جنگي  با 
ناهم آهنگي  ارســال  مي شــدند. به  طوري  كه  در همان  روز نخســت ، بســياري  از 
يگان هاي  توپخانه ، امکان  آتش  نداشــتند پيش  از اعالم  ترک  مخاصمه ، يگان هاي  
ارتش  به  خوبــي  برابر متجــاوزان مي جنگيدند، به  طوري  كه  در چنــد نقطه ، آنان  را 
متوقف  كرده  و خسارت  و تلفات  قابل توجهي  نيز به  نيروهاي  مهاجم  وارد كرده  بودند. 
در اين  ميان  بايد از پايداري  و دليري  فرماندهان  و يگان هاي  زير نام  برد: سرلشــگر 
شاه  بختي  )فرمانده  لشگر خوزستان ( ، سرلشگر حسن  مقدم  مراغه اي  )فرمانده  لشگر 
كردستان  و كرمانشــاه (، سرلشگر قدر )فرمانده  لشگر رشــت ( ، سرهنگ  معتضدي  

)كفيل  فرماندهي  لشگر گرگان ( و...
با تسليم ديکتاتور ، به ارتش فرمان ترک مقاومت داده شد و  پس  از ترک  مقاومت ، 
ارتش  انگليس  تاسيسات  نفت  كرمانشــاه  را تصرف  كرد و به سوي  تهران  به  حركت  
درآمد. از سوي  ديگر، ارتش  ســرخ  نيز با بهره گيري  از ترک  مقاومت  از سوي  ا رتش  
ايران ، خود را به  حومه ي  قزوين  رسانيد و در آن  جا به  نيروهاي  بريتانيا كه  از كرمانشاه  

مي آمدند، پيوست .
به دنبال اشغال ايران از سوي اهريمنان رو س  و انگليس ، آمريکايي ها نيز به صف 
اشغال گران پيوستند. آن ها در درازاي پنج سال اشغال ايران ، فقر وتنگدستي، قحطي 
و تيره روزي 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. 
روس ها 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 خاک ايران را مورد تجاوز و اشغال قرار داد ، فراموش كنند .
هم چنين  ملت ايران نبايد نقش آمريکا را در يــاري به روس ها و انگليس ها براي 

اشغال ايران وسپس اشغال گري خود  آن ها را فراموش كند .

اجتماعی سیاسی 
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 ساعت 4 بامداد روز شوم سوم شــهريور ماه 1320 ، ارتش سرخ از شمال ايران و 
ارتش مستعمراتی بريتانيا از جنوب و غرب ، خاک ميهن ما را مورد تجاوز قرار دادند 
. ديکتاتور كه مصرف ســال ها ترياک ، مغز او را از كار انداختــه بود و در محاصره 
تملق گويان و چاپلوسان قرار داشت ، با وجود انبوه آگاهی ها مبنی بر آمادگی ارتش 
مستعمراتی بريتانيا در سرزمين عراق برای يورش به ايران ، نه  می توانست ببيند و 
نه می توانست بشنود و شايد با شنيدن آن اخبار ، از پيش تسليم سرنوشت شده بود ؛ 
در حالی كه با وجود انبوه آگاهی ها، بسيج همگانی داده می شد و كشور را آماده دفاع 

می كردند ، هرگز اين رخداد شوم و ننگ آور رخ نمی داد . 
فرمانده پاسگاه ژاندارمری كنار پل جلفا آگاه می شــود كه ارتش سرخ ، آهنگ 
ورود به ايران را دارد . سرجوخه ملک محمدی ، يک تن از ژاندارم ها را برای آگاهی 
رسانی روانه تبريز می كند و خود همراه دو تن ديگر يعنی سيد محمدرانی هاشمی 
و عبداهلل شهرياری ، با ســه قبضه تفنگ برنو جلوی لشــگر زرهی ارتش سرخ را 

ایرانی ژاندارم  ایستادگی سه 
 برابر یک لشگر زرهی شوروی

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

اجتماعی سیاسی 

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

می گيرد و تنها با شهادت هر سه تن ، ارتش سرخ می تواند از پل جلفا ، وارد خاک 
ايران شــود . اين ســه تن بيش از دو ساعت در برابر يک لشــگر زرهی شوروی 
پايداری كردند . اگر ديکتاتوری ، فســاد و جدايی توده های مردم از حکومت نبود 
و بريتانيا يی ها مطمئن از خيانت هيات حاكمه و برخی سران خائن ارتش نبودند ، 

اين رخداد شوم ، اين گونه رقم نمی خورد . 

                                      
  13۲۰ ر بایندر در سوم شهریور  به انگیزه ی شهادت دریادا

سروده : حسین مسرور 

کیـست یـاران خفتـه در دامـان بهمنشیر این جا
زیر ایــن خاک سیـه با چکمـه و شمشـیر این جا
رستــم اینجـا اردشـیر اینجـا نـژاد شـیر این جا

 
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 تختــه ی تـن برکنــارش
می زنــد 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 این جا ، شده تیر خیانت ر ا نشانه
یا که بهــرام اسـت ایـن گم کرده این جا تازیانه

 
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 
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... ز  مرو ا تا    ز   دیرو ز  ا    ، جا   ن  آ و  جا   ین  ا ز   ا            
) ی ها ر ا گز خبر و  ، مجله هــا  مه ها نا ز و ر ی  هــا خبر ی  ال بــه  ال ز  ا (                           

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنيک، كاخ سفيد با صدور بيانيه ای رسمی اعالم كرد كه تركيه را از پروژه ساخت جنگنده های اف -35 كنار 
گذاشته است.

در بيانيه دولت آمريکا علت حذف تركيه از پروژه ساخت جنگنده های اف 35،خريد موشک های روســی اس 400 توسط تركيه عنوان شده و گفته 
شده است: متأسفانه تصميم تركيه برای خريد سامانه های دفاع هوايی اس -400 موجب می شود ادامه مشاركت اين كشور در ]پروژه ساخت[ اف -35 

غيرممکن شود.
آمريکا در اين بيانيه همچنين افزوده است: تركيه در 65 سال گذشته از جمله شــريکان مورد اعتماد و قديمی ما و متحد ما در ناتو بوده اما پذيرفتن 

اس -400 تعهدی را كه تمامی متحدان ناتو برای دوری كردن از سامانه های روسيه به يکديگر داده اند، تضعيف می كند.

آمریکا، ترکیه را از پروژه ساخت جنگنده  اف ۳5 حذف کرد

يارون لندن، خبرنگار اسرائيلی )79 ساله( در شبکه عبری زبان » كان 11 « وابسته به هيئت رسانه ای اســرائيل در سخنانی نژادپرستانه به عرب زبانان 
توهين كرد و گفت: عرب ها حيواناتی قاتل هستند، آنها يکديگر را هم می كشند. عرب ها تنها از يهود متنفر نيستند بلکه آنها ابتدا خود را از چپ و راست، از 

جلو و عقب و از شرق و غرب می كشند؛ يک عرب، عرب ديگر را می كشد. عرب ها » حيوانات انسان نما و قاتل « هستند.

خبرنگار معروف اسرائیلی عرب ها را » حیوانات انسان نما و قاتل« خواند

 
ايسنا : حادثه  هسته ای هشتم اوت روسيه كه به كشته شدن پنج دانشمند ختم شد، به توسعه تســليحاتی مرتبط بود كه در واكنش به تصميم آمريکا 

برای خروج سال 2002 از پيمان موشک  ضد بالستيک در حال ساخت بود.
الکســی كارپوف،  معاون نماينده دائم روسيه در ســازمان های بين المللی در وين دوشنبه گفت: اين حادثه هســته ای كه رخ داد، ارتباطی با آزمايش 

هسته ای نداشت و در حدود صالحيت پيمان جامع منع آزمايش هسته ای كه در 1996 در سازمان ملل تصويب شد، قرار ندارد.

حادثه اتمی اخیر به ساخت تسلیحات مرتبط بود

»فارک« حمالت مسلحانه علیه دولت کلمبیا را از سر گرفت

گروه چپگرای موسوم به  » فارک «  از پايان دادن به پيمان صلح با دولت كلمبيا و آغاز مرحله جديدی از جنگ در اين كشور خبر داد. اين گروه با انتشار 
يک كليپ ويدئويی در شبکه اجتماعی يوتيوپ، از پايان دادن به صلح سه ساله با دولت بوگوتا خبر داد و بار ديگر به جنگل های كلمبيا بازگشت. يکی از 

رهبران فارک، دولت بوگوتا را به ناديده گرفتن تعهدات خود در قبال پيمان صلحی كه سه سال پيش بين طرفين به امضا رسيد، متهم كرد.

اجتماعی سیاسی 
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سخنگوی پنتاگون اظهار كرد، آمريکا از تصميم كره جنوبی برای خروج از پيمان اطالعاتی با ژاپن » به شدت نگران و متاسف« است.

به گزارش ايسنا، سرهنگ ديو ايســتبرن، ســخنگوی پنتاگون ضمن ابراز نگرانی از اين تصميم كره جنوبی اظهار كرد، شــراكت اطالعاتی برای 
همکاری دفاعی در اين منطقه امری حياتی است.

وی افزود، آمريکا، كره جنوبی و ژاپن در صورت همکاری با يکديگر كشورهايی امن تر و قدرتمندتر خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، اين سخنگو در اين بيانيه تاكيد كرد: ما، ژاپن و كره جنوبی را به همکاری برای حل اختالفاتشان تشويق می كنيم.

وزارت امور خارجه ژاپن نيز روز پنج شنبه سفير كره جنوبی در اين كشــور را در اعتراض به تصميم سئول برای پايان دادن به پيمان اطالعات نظامی 
ميان دو كشور احضار كرد.

دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريکا پيشتر از سئول درخواســت كرده بود كه اين توافق اطالعاتی را ترک نکند زيرا اين اقدام ممکن است بر 
مذاكرات خلع سالح هسته ای كره شمالی تاثيرگذار باشد.

ابراز نگرانی پنتاگون از خروج سئول از پیمان اطالعات نظامی با ژاپن

اجتماعی سیاسی 

پهپاد جديد نيروی پدافند هوايی ارتش با نام كيان رونمايی شد.
نيروی پدافندهوايی ارتش  به مناسبت دهم شهريور روز پدافند هوايی، در مراســم صبحگاه اين نيرو كه با حضور امير سرتيپ عليرضا صباحی فرد 

فرمانده پدافندهوايی ارتش و گروهی ديگر از فرماندهان ارشد برگزار شد، از پهپاد رزمی، پدافندی و نقطه زن با نام » كيان «  رونمايی كرد.
 فرمانده نيروی پدافند هوايی ارتش در مراســم رونمايی از  پهپاد »كيان« گفت: پهپاد رزمی و پدافندی »كيان« در دو نوع و با توانايی ســرعت باال 

برای ماموريت های رهگيری و شناسايی و مداومت پروازی باال برای انجام ماموريت های نقطه زنی طراحی شده است.
وی افزود: پهپاد پيش رفته »كيان« با توسعه توانمندی پهپادی ظرفيت پدافند هواپايه را در نيروی پدافند هوايی افزايش می دهد.

پهباد پیشرفته ایران رونمایی شد 

 الهام فخاری رئيس كميته هنر شورای شهر تهران از تهيه »طرح حريم آثار هنری ارزشمند در سطح شهر تهران« خبر داد. فخاری با اشاره به برگزاری 
جلســات متعدد با هنرمندانس و نمايندگان انجمن های هنری و صرف ماه ها زمان برای بررسی و آسيب شناســی وضع موجود آثار در شهر، از تهيه طرح 
»حريم آثار هنری ارزشمند در سطح شهر تهران« خبر داد و گفت: با ارائه و تصويب اين طرح در صحن شــورا، قدمی در راه محافظت از اين آثار برداشته 

خواهد شد.

طرح حریم آثار هنری در تهران 

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی شريف، تيم فراس )FARAS( از دانشکده مهندسی هواـ فضای دانشگاه صنعتی شريف، پس از موفقيت در 
مرحله اول مسابقات بين المللی هوانوردی و فضانوردی آمريکا  AIAA سال 2019 )شاخه طراحی موتورهای توربين گاز هوايی( و قرارگيری در بين سه 
تيم برتر از 15 تيم شركت كننده در تيرماه 1398، با حضور در مرحله دوم از اين مســابقات در 30 امرداد سال جاری و با ارائه طرح خود در كنفرانس پيش 

رانش و انرژی آمريکا موفق به كسب مقام اول اين مسابقات شد.

دانشکده ی مهندسی هواـ فضای دانشگاه شریف بر کرسی نخست جهان



ماهنامه 
شهریور و مهر     1398   سال هژدهم    شماره  105

19

جمعیت »الوفاق« بحرین: حمایت رژیم آل خلیفه از تجاوزگری اسرائیل وقیحانه است

جمعيت»الوفاق«بحرين در بيانيه ای، حمايت رژيم آل خليفه از حمالت اخير صهيونيست ها را »وقيحانه« خواند.
جمعيت »الوفاق« بحرين اظهارات وزير خارجه اين كشور مبنی بر دفاع از حمالت اخير صهيونيســت ها به سوريه، عراق و لبنان را وقيحانه توصيف و اعالم 
كرد: رژيم آل خليفه اهداف و آرمان های امت اســالمی را قربانی منافع رژيم صهيونيستی كرده است.»الوفاق« تصريح كرد: رژيم آل خليفه به مواضع خصمانه 
خود از طريق اظهارات تحريک آميز عليه چهار كشــور عربی اعم از عراق، لبنان، يمن و ســوريه ادامه می دهد.گفتنی اســت، وزير خارجه رژيم آل خليفه اخيرا 

حمالت صهيونيست ها به گروه های مقاومت در مناطق مختلف خاورميانه را دفاع از خود خوانده بود!
سعود القحطانی مشاور سابق دفتر پادشاهی عربستان و از دوستان نزديک محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور پس از آنکه به عنوان متهم رديف اول قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی شناخته شد مدتی است كه ناپديد شده و اخبار ضد و نقيضی درباره زنده يا مرده بودن او منتشر شده است. در اين راستا يک 
منبع نزديک به محافل سياسی در عربستان و امارات گفت، وليعهد سعودی دستور داده ســعود القحطانی را بُکشند. اين منبع افزود: اطالعاتی دارد مبنی بر اينکه 

سعود القحطانی به دستور مستقيم محمد بن سلمان به دليل پرونده قتل خاشقجی كشته و پرونده به طور كامل بسته شده است.

نظامیان صهیونیست از بیم حمله حزب اهلل  منطقه مرزی لبنان را ترک کردند

سرويس خارجی: شبکه الميادين در گزارشــی ميدانی و تصويری اعالم كرد كه نظاميان رژيم صهيونيستی از ترس پاســخ حزب اهلل به اقدامات اخير اين رژيم، 
منطقه مرزی را ترک كرده اند. شبکه تلويزيونی الميادين لبنان از مرزهای اين كشور با فلسطين اشــغالی گزارش داد كه نوار مرزی بين لبنان و فلسطين برخالف 
روال معمول، خالی از نظاميان رژيم صهيونيستی است.خبرنگار ميدانی اين شبکه به نام »علی مرتضی« برای نشان دادن ترس رژيم صهيونيستی از احتمال پاسخ 
حزب اهلل، در مرز فلسطين با لبنان )منطقه المالکيه( حاضر شــد و حتی از موانعی كه اين رژيم در مرز ايجاد كرده بود، عبور و مستقيما از خاک فلسطين گزارش تهيه 
كرد. همزمان روزنامه عبری زبان »يديوت آهارونوت« نوشت به دنبال تنش در مرزهای شمالی، ارتش اسرائيل اعالم كرده نظاميانش تا اطالع ثانوی از پايگاه های 

خود در چندين تيپ زرهی در اين منطقه خارج نشوند.

اجتماعی سیاسی 

 ايرنا- سخنگوی ســازمان اورژانس كشور با اشــاره به غرق شــدگی هزار و 81 نفر در محيط های آبی )رودخانه ها، درياچه پشــت سد، دريا، استخر 
كشاورزی، كانال آب، درياچه های طبيعی و نظاير آن( در 163 روز گذشته در سطح كشور گفت: 677 نفر از اين افراد جان خود را از دست داده اند. 

677 نفر در 16۳ روز گذشته بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند

پهباد پیشرفته ایران رونمایی شد 

دولت هند با انتشار آخرين نتيجه بررسی وضعيت شهروندان ايالت آســام، در شمال شرقی اين كشــور، اعالم كرد بيش از 9/1 ميليون نفر از سياهه 
شهروندان كنار گذاشته شده اند. منتقدان دولت می گويند بسياری از اين افراد اقليت مسلمان اهل اين منطقه اند.

برنامه »ثبت ملی شهروندان« سياهه  ای ارائه می كند از نام افرادی كه توانسته اند ثابت كنند پس از اعالم جدايی بنگالدش از پاكستان در سال 1971 از 
بنگالدش راهی كشور همسايه يعنی هند شده اند و از آن زمان در آنجا ساكن بوده اند.

اقدام اخير دولت هند يک ماه پس از آن صورت می گيرد كه هند به صورت يکجانبه خودمختاری منطقه جامو و كشــمير را لغو كرد، ايالتی كه اكثريت 
ساكنانش مسلمان هستند. 

هند 2 میلیون نفر را از لیست شهروندانش خارج کرد

الف نوشت : اسداهلل مسعودی مقام رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه رســيدگی به جرائم مفسدان اقتصادی از برگزاری دادگاه شبنم نعمت زاده دختر وزير 
اسبق صمت در دو آينده نزديک خبر داد. مرداد سال گذشته خبری مبنی بر كشف انباری در استان البرز از داروهای احتکار شده به ارزش 5 ميليارد تومان 

منتشر شد و برخی آن را متعلق به دختر نعمت زاده دانستند.

زمان دادگاه دختر نعمت زاده
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بررسی قيمت روز مسکن در تهران حاكی است، يک آپارتمان در منطقه 22 تهران 71 مترمربعی نوساز با قيمت 1.4 ميليارد تومان برای فروش عرضه 
شده است، يعنی هر مترمربع حدود 8.2 ميليون تومان.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم، در منطقه 22 تهران يک واحد مســکونی 114 مترمربعی 7 سال ساخت با قيمت يک ميليارد و 600 
ميليون تومان يعنی هر مترمربع حدود 14 ميليون تومان قيمت گذاری شده است.

در همين منطقه و در محدوده درياچه چيتگر آپارتمان با مساحت 107 مترمربع به قيمت 1.7 ميليارد تومان، واحد 70 متری 9 سال ساخت با قيمت هر 
مترمربع 13 ميليون تومان و مجموع 910 ميليون تومان، آپارتمان 60 متری 15 ســاله به قيمت 760 ميليون تومان )هر مترمربع 12.7 ميليون تومان(، 
واحد مسکونی 105 متری با عمر سه سال واقع در درياچه چيتگر به قيمت يک ميليارد و 260 ميليون تومان )هر مترمربع 12 ميليون تومان( و  واحد 171 

مترمربعی نوساز در كوهک به قيمت يک ميليارد و 400 ميليون تومان يعنی هر مترمربع 8 ميليون و 190 هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.
همچنين يک واحد مسکونی 105 متری در كوهک به قيمت هر مترمربع 16 ميليون تومان قيمتگذاری شده است. اين آپارتمان 2 ساله بوده و قيمت 
كل آن 1.5 ميليارد تومان است. البته هر مترمربع از اين آپارتمان در مقايســه با ميانگين قيمت منطقه حدود 3 ميليون تومان گران تر قيمت گذاری شده 

است.
آپارتمان 107  متری نوساز در محدوده درياچه چيتگر به قيمت يک ميليارد و 390 ميليون تومان )هر مترمربع حدود 13 ميليون تومان( در فايل مشاور 

امالک برای فروش قرار گرفته است. قيمت اين ملک نيز حدود يک ميليون تومان از متوسط قيمت منطقه باالتر است.

قیمت روز مسکن 1۳98/6/4  قیمت آپارتمان در منطقه 22 تهران چقدر است؟

مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحریم  ترکیه به خاطر خرید اس-4۰۰ شد

سرويس خارجی:كميته سياست خارجی مجلس نمايندگان آمريکا از دونالد ترامپ خواست تركيه را به دليل خريد سامانه دفاع موشکی اس-400 از 
روسيه، تحريم كند.

»اليوت انگل« رئيس كميته سياســت خارجی مجلس نمايندگان آمريکا در توئيتی نوشت: از دونالد ترامپ درخواست داريم كه تركيه را بابت خريد 
پدافند موشکی اس-400 از روسيه، تحريم كند.رئيس كميته سياست خارجی مجلس نمايندگان آمريکا افزود:منافع تركيه نه با همسويی با كرملين، 
بلکه در همياری با اياالت متحده به بهترين وجه تأمين می شود.از ســويی»ديميتری شوگايف« رئيس سرويس همکاری نظامی-فنی فدرال روسيه 

تصريح كرد كه مسکو و آنکارا در حال گفتگو درباره عرضه احتمالی جنگنده های »سوخو 35« يا »سوخو-57« روسيه به تركيه هستند.

اذعان فرماندهان ژنرال »حفتر« به حمالت هوایی امارات علیه مواضع دولت لیبی

سرويس خارجی : برخی فرماندهان نظامی ژنرال »خليفه حفتر«، فرمانده نيروهای موسوم به ارتش ملی ليبی ، به مشاركت امارات در حمالت عليه 
دولت ليبی اذعان كردند .

يکی از فرماندهان نظامی »خليفه حفتر« اعتراف كرد كه شــهر »غريان« در جنوب طرابلس توســط جنگنده های امارات بمباران شده است. اين 
فرمانده به نام »فوزی بوحراره« كه از سوی نيروهای دولت ليبی دستگير شــد اين اعترافات را بيان كرد . تاكنون حکومت امارات درباره اعترافات اين 
فرمانده نظامی »خليفه حفتر« واكنشی نشان نداده اســت. به نوشته روزنامه »رأی اليوم«، »بوحراره« فرمانده ســابق اتاق عمليات »غريان« است و 
نيروهای دولت وفاق ملی ليبی به رياست »فائز الســراج« پس از دفع حمله نيروهای» حفتر« به شهر »غريان«، واقع در فاصله 100كيلومتری جنوب 
طرابلس، وی را به اسارت گرفتند.در چنين شرايطی، نيروهای شرق ليبی تحت فرماندهی »خليفه حفتر« جنوب غربی طرابلس را بمباران كردند كه در 
نتيجه آن شماری از نيروهای دولت وفاق ملی كشته شدند.به گفته منابع خبری، نيروهای »حفتر« در اين حمالت ، گذرگاه »الهيره« واقع در حد فاصل 
بين »العزيزيه« و شهر »غريان« در جنوب غربی طرابلس را بمباران كردند.شبکه سعودی»العربيه« با اعالم اين خبر افزود : هواپيماهای جنگی وابسته 
به نيروهای حفتر، به صورت دقيق مکان های اســتقرار نيروهای دولت وفاق ملی در گذرگاه »الهيره« واقع در 20كيلومتری شمال شهر »غريان« را 

هدف قرار دادند .

اجتماعی سیاسی 
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چهاردهمين همايش دريای مازندران / كاســپين ) دريای ايران و بازماندگان 
شوروی ( روز چهارشنبه 23 امرداد ماه 1398 در تاالر همايش های سرای محله 
يوســف آباد با هم ياری انجمن فرهنگی پارســيگان مهربوم،  با مديريت آقای 

مسعود صفاريان دبير همايش های ملی دريای مازندران ، برگزارگرديد.
در چهاردهمين همايش ملی دريای مازندران / كاسپيان ، سخن رانان به حق 

50 درصدی سهم ايران در دريای مازندران )كاسپيان( تاييد كردند.
در این همایــش : دكتر رويــا جعفری، دكتــر پژمان ميركريمــی، دكتر 

محمد ســيف زاده، دكتر محمد محبی، دكتر محمد حســينی، دكتر ميرمهرداد 
ميرســنجری، دكتر هرميداس باوند، دكتر حسين موســويان و دكتر هوشنگ 
طالع پيرامون حقوق تاريخی و قانونی ايران در دريای مازندران / كاسپيان سخن 

راندند . 
هم چنين در اين همايش ، دوشيزه سودابه پوراحمد ، شعری از دريای مازندران 

را برای باشندگان خواندند .

چهاردهمین همایش دریای مازندران / کاسپین
دریای ایران و بازماندگان شوروی

اجتماعی سیاسی 

به گزارش ايرنا ، احمد شاه مســعود دو روز پيش از حمالت 11 سپتامبر در 
سن 48 ســالگی ترور شد و در آن زمان پسرش 12 ســال داشت. حمالت 11 
سپتامبر توسط عناصر القاعده مورد حمايت طالبان در افغانستان موجب حمله 
نيروهای خارجی تحت رهبری آمريکا به افغانســتان شد و دوره جديدی را در 
تاريخ اين كشــور آغاز كرد. گفته می شــود كه اين ترور از سوی حکومت قطر 

رهبری می شد .
اكنون پس از گذشت 18 سال از ترور احمد شــاه مسعود ، فرزندش دو سال 
است كه به افغانستان برگشته اســت و بر آن است كه كار ناتمام پدر را پی گيرد 
. مسعود جوان در پی ايجاد يک جنبش سياســیـ  نظامی و ائتالف تازه عليه 

طالبان است .
مسعود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در كابل گفته است : » من واقعا دعام 
می كنم و اميدوارم كه افغانها و افغانســتان هرگز شاهد يک خون ريزی ديگر 
نباشند ... خدا نياورد اما اگر چنين شــود، نه تنها من بلکه صدها هزار از جوانان 

مانند من هستند و ما آماده برداشتن اسلحه هستيم « . 
به گفته ی خبرگزاری ها ، مســعود در پی آن اســت كه روز 14 شهريور ماه 
1389 ، آغاز كار جنبش  سياســی خود را در پنجشير زادگاه خانوادگی خود را به 

شیر دیگری در دره ی پنجشیر
گونه ی رسمی در شمال افغانستان اعالم كند.

فرزنداحمد شاه مســعود بر اين باوراســت كه : » اين ]توافق[ نوعی حس 
پيروزی به طالبان می دهد و اين نگرانی واقعی است كه ما در حال مشروعيت 

بخشيدن و اميد دادن به  گروههای تروريستی در جهان هستيم «.
مســعود جوان تاكيد كرد : » اين فرايند تحت رهبری افغان ها نيســت. اگر 
چيزی بين آمريکا و طالبان يا بين قدرتهای منطقه ای و طالبان حاصل شــود، 

افغان ها كجای كار هستند ؟ « .
وی افزود: » تا زمانی كه وارد فرايندی بــرای توزيع قدرت بين همه افراد و 

تمركززدايی از قدرت نشويم، نمی توانيم هيچ مشکلی را حل كنيم « .
بر پايه ی اين گــزارش، وی از هم اكنــون در حال مالقات بــا گروه های 
مختلف و شــبه نظاميان در پنجشــير و مناطق ديگر برای مسلح شدن دوباره 
و ســازماندهی پيش از خروج نيروهای آمريکايی است. وی گفت : » متاسفانه 

دولت قادر به ادامه مبارزه با طالبان نيست «.
احمد شاه مسعود با لقب » شير پنجشير« و به عنوان قهرمان ملی افغانستان 
شناخته می شود و تصاوير او در بيلبوردها، ديوارها، پنجره خودروها و حتی ديوار 

مغازه ها در نقاط مختلف افغانستان به چشم می خورد.
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احمــد توكلی: تبانــی در خريد 6 هزار خــودرو و چند صد كيلــو طال وظيفه 
نمايندگی است.

مبارزه با فساد برخی مسئولين هر روز با قوت بيشتری ادامه دارد اما مسئولين قوه 
قوضاييه بايد مراقب تأثير نفوذ و توصيه هايی كه برای اين منظور می شود باشند. 

در خبرها ست كه دو نماينده كنونی مجلس شــورای اسالمی به خاطر دست 
داشتن در مافيای خودرو ، بازداشت شــدند، تبانی اين دو نماينده مجلس شورای 
اسالمی با يک گروه خودرو سازی داخلی بر بازار خودرو كشور تأثير منفی زيادی 
داشته اســت تا جايی كه يکی از داليل افزايش بی رويه قيمت خودرو اقداماتی 

بوده كه اين دو با همدستی با خودرو ساز داخلی انجام داده اند. 

حضور دو نماینده بازداشتی در مجلس: 

در حالی كه می بايســت اين آقای فريدون احمدی نماينــده زنجان و محمد 
عزيزی نماينده ابهر ) هر دو از استان زنجان ( در زندان  به سر می برند خبر حضور 

دو نماينده بازداشتی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی شگفتی ساز شد .. . 
يک نماينده مجلس در اين باره گفت: پيش از آغاز جلســه رســمی مجلس، 
علی الريجانی رييس مجلس شورای اســالمی در جلسه غير علنی در خصوص 

دستگيری دو نماينده مجلس و آزادی آنها توضيحاتی داد. 
الريجانی اعالم كرد كه ما به آقای رئيسی گفته ايم چون آقای عزيزی و آقای 
فريدون احمدی نماينده مجلس هســتند برای آنها اعالم وثيقه كنيد كه زندان 

نروند تا بررسی پرونده انجام شود. 

نقش داشتن سه نماینده در پرونده سایپا :

در همين زمينه ســخنگوی هيات نظــارت بر رفتار نمايندگان از نقش ســه 

نماينده مجلس در پرونده خودرو سازی سايپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر 
داد. 

محمد جــواد جمالی نوبندگانــی، در جمع خبرنــگاران گفــت: در تاريخ 26 
شهريور ســال 97 از طرف دادســتان عمومی و انقالب وقت تهران نامه ای به 
علی الريجانی رياست مجلس شورای اسالمی ارسال شــد كه در آن نامه آمده 
بود دو نفر از شــهروندان عادی كه يک خانم و يک آقا به علــت اخالل در نظام 
اقتصادی و پولشويی دستگير شدند و گفته اند كه برای مشاركت در توليد خودرو 

و پيش فروش عمده محصوالت شركت سايپا قراردادی را با آنها انعقاد كرده اند. 
وی تصريح كرد: بازرسی كل كشــور در گزارش واصله در اين خصوص اعالم 
كرد كه با توجه به اظهارات مديران شركت سايپا اين قرارداد از حيث تحقيقات به 

عمل آمده و شرايط واگذاری خودرو غيرقانونی بوده است. 
نوبندگانی خاطرنشان كرد: حســب اظهارات متهمان فوق، آقايان نمايندگان 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از نفوذشان برای اين انعقاد قرارداد بهره 
بردند و پس از پايان مدت قرارداد و عدم تمديد آن و اســتقرار تيم جديد در سايپا 
يکی از اين نمايندگان با حضور در ســايپا خواهان تمديد اين قرارداد گرديد و حتا 

مديرعامل را تهديد به استيضاح وزير صنعت كردند. 
جمالــی نوبندگانی گفت: هيأت نظــارت بر رفتار نماينــدگان اين موضوع را 
بررسی كرده و توضيحات شفاهی و مکتوب اين نمايندگان را كه شامل 4 صفحه 

با امضای آنان است گرفته است. 
ســخنگوی هيأت نظارت بر رفتار نماينــدگان گفت: ايــن دو نماينده عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته اند كه ما آ شــنايی قبلی با متهمان )آقا و 
خانم( نداشته و دخالتشان را در امر قرارداد تکذيب كرده اند و گفته اند كه قباًل اين 
چنين قراردادهايی منعقد شــده و انعقاد اين قرارداد انحصاراً مربوط به اين دو نفر 

ماجرای دو نماینده بازداشت شده چه بود؟

اجتماعی سیاسی 

شورای نویسندگان
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نبوده است. 
وی ادامه داد: اين دو نماينده در هيأت نظارت گفتند كه استيضاح وزير صمت به 
اين دليل مربوط نبوده و پيش از مطرح شدن اين مشکالت و مشکالت مربوط به 

قرارداد بوده و در حقيقت مربوط به قبل است. 
سخنگوی هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بيان داشت: آن چيزی كه به هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان از طرف قوه قضاييه تاكنون واصل شــده همين موارد 
است و اگر چيز ديگری بحث اســت و يا در آينده بحث خواهد شد موضوع از اين 

جريان متفاوت است كه تاكنون به اين هيأت چيز جديدی واصل نشده است. 
جمالی نوبندگانی خاطرنشــان كرد: هيأت نظارت بر رفتــار نمايندگان در 16 
بهمن سال 97 در نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران به 
استحضار آن مقام قضايی رساند كه موضوع در اين هيأت طبق تبصره يک ماده 9 
قانون آيين نامه داخلی مجلس مورد رسيدگی قرار گرفته و اقدامات اين دو نماينده 
مجلس خارج از وظايف نمايندگی آنها تشخيص داده نشد و نظر اين هيأت صرفًا 

در مورد نامه مذكور دادستانی و درخواست آنها در سال 97 بوده است. 
جمالی نوبندگانی افــزود: مصونيت به نمايندگان مجلــس به آن صورتی كه 
در ساير كشورهاســت در ايران وجود ندارد و در كشــورمان اين مصونيت درباره 

اظهارنظر و وظايف نمايندگی تعريف می شود. 
سخنگوی هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: فرم محاكمه نمايندگان به 
شکلی اســت كه در ابتدا هيات رييســه و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را در 

جريان می گذاشتند تا اقدامات بعدی صورت گيرد.
در اين زمينه ، احمد توكلی رييس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت ، در 
نامه ای به رييس كميسيون حقوقی و نايب  رئيس هيأت نظارت مجلس بر رفتار 

نمايندگان ، خواستار  روشنگری برای برای همگان در اين باره شد: 

جناب آقای ملکشاهی 
ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نایب رییس هیأت نظارت مجلس 

بر رفتار نمایندگان 

جنابعالی در پاســخ به اســتعالم دادســتان محترم عمومی و انقالب تهران 
در ارتباط با تخلفات آقايان محمــد عزيزی نماينده ی ابهــر و فريدون احمدی 
نماينده ی زنجان در تاريخ بهمن 1397 اعالم كرده ايد كه با توجه به بررســی به 
عمل آمده و توضيحات نامبردگان، رفتار آقايان در تخلفات خودرويی و طال خارج 

از مصاديق ايفای وظايف نمايندگی تشخيص داده نشد. 
در این باره چند پرسش پیش می آید: 

1- آيا به نظر هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان، تبانی در خريد 6 هزار خودرو به 
صورت رانتی و چند صد كيلو طال و همکاری با فردی كه جزء 15 نفر اول كسانی 
است كه با خريد بيش از 30 هزار سکه، كمک به اخالل در نظام اقتصادی كشور 

نموده اند، جزء وظايف نمايندگی است؟ 
2- آيا ايجاد بحران در موضوع پوشک كه حتی مقام معظم رهبری به آن ورود 
كرده و گاليه نمودند و در اين بحران، رد پای شركت پارس حيات كه نقش آقای 

محمد عزيزی در آن برجسته است، جزء وظايف نمايندگی است؟ 
۳- هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان چه بررســی ای به عمل آورده و 
براساس وجه عقالنی يا قانونی اين همه تخلف را خارج از حيطه وظايف نمايندگی 

نشناخته؟ توضيحات نامبردگان چه بوده كه حکم بر برائت آنان نموده است؟ 
اگر در اين باره همان بهمن 1397 موضع درســتی اتخاذ می كرديد كار اين دو 

نماينده به اينجا می كشيد؟ 
خواهشمند است برای حفظ شــأن و جايگاه مجلس به افکار عمومی توضيح 

كافی بدهيد. 

اجتماعی سیاسی 

ارزانی یا کاهش بها 
دو مقوله ی جداگانه

سال های بسيار است كه دولت و بخش خصولتی و خصوصی از يک روش » نخ 
نما « برای گران فروشی كاال و خدمات ، بهره می گيرند .

در اين روش ، نخســت به گونــه ی خزنده موجــودی آن كاال در بازار كاهش 
می دهند تا با ايجاد  » كمبــود « تقاضای كاذب برای آن ايجاد كنند و ســپس با 
برانگيخته شدن خريداران و پرسش ها پيرامون چرايی گرانی ، خصولتی ها و بخش 

خصوصی توليدكننده آن كاال، دولت و پيشــه وران با پخش خبرهای زياد ؛  اما ضد و نقيضی درباره علت كمبــود آن كاال ، روند گرانی را ادامه 
می دهند. در اين فرآيند برخی رسانه ها هم دانسته يا ندانسته با اين مسير همراه شده و به ياری » جو « گرانی و گران فروسی ، دامن می زنند.

ســپس بگير و به بندهای موضعی و برای پخش از راديو و تلويزيون آغاز می شود و با كاســتن 10 درصدی از آن كاال كه 100 يا 200 درصد 
يا بيش تر افزايش ياقته است ، اعالم می كنند :   »ارزان شــد« ؟! و بدين ســان به چپاول مردم ، رنگ » ارزانی « می زنند و آن را به خورد مردم 

می دهند.
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علی محمد)كاوه( آقاعليخانی

ناشایسته؟! نتایج   ، شایسته  انتصاب های 

مديريت يعنی بهره مندی از منابع در اختيار برای دستيابی به اهداف و آرمانهای 
معين و مطلوب برای جامعه و سازمان و خانواده و طبعا هر كس به دانش مديريت 
چيره تر باشد نيکوتر می تواند منابع را به سمت و سوی اهداف هدايت كند و اقتصاد 
را بهره ورتر نمايد. بخش بسيار كليدی در مديريت، همانا شناسايی و به كارگماری 
منابع انســانی به ويژه در جايگاه هــای كليدی و تصميم گيری اســت. كليد واژه 
مديريت منابع انسانی » شايستگی« است و طبعا هر قدر اين واژه در شرايط واقعی 

مورد توجه قرار گيرد انتظار كارآمدی بيشتر منطقی تر است. 
روشن است كه هر كس انجام كاری می پذيرد و به انجام كاری گمارده می شود 
بايد كه توانمندی بايسته و شايسته در آن زمينه داشته باشد بخشی از اين توانمندی 
فنی و تخصصی است )يعنی فرد نســبت به ويژگی های فنی كار مورد نظر اشراف 

بايسته را داشته باشد( و بخش ديگر رفتاری)يعنی فرد از ويژگی های شخصيتی 
مرتبط با كار هم چون توان ارتباط با ديگران، نيکخواهی، شکيبايی، پای بندی به 
اخالق و ... برخوردار باشــد( در اين صورت می توانيم مدعی شــويم كه شايسته 

ساالری در نظام مديريتی حاكميت دارد.
ظریفی می گفت: 

من در اين چهار دهه، هزاران بار در روزنامه های عمومی كشــور آگهی هايی 
خوانده ام با اين مضمون كه:

جناب آقای فالنی يا سركار خانم فالنی انتصاب به جا و شايسته جنابعالی را به 
سمت شهردار ... فرماندار .... استاندار ... وزير .... نماينده مجلس ...  مدير بانک ... 

مدير نهاد .... مديرعامل شركت ....مدير مدرسه... و ....  تبريک عرض می كنيم!
اما زمانی كه روند نتايج ناظر بر كارآمدی همين نهادها و موسسات و شركت ها 
و .... را نگاهی كلی می كنيم می بينيم كه در بســياری و بسياری موارد مطلوب و 
قابل قبول نيست و همواره نابســامانی هايی در عملکرد آنها وجود داشته و دارد 
ضمن اين كه در اين سال ها )و به ويژه در دهه اخير( دزدی هم به كارنامه بسياری 

از مديران خرد و كالن كشور افزوده شده است!
... با يک تناقض شــناختی! بعــد با خود می انديشــم كه مگر می شــود آن 
انتصاب های بجا و شايســته ، اين نتايج نابجا و ناشايســته را به بارآورده باشد؟! 

اين ها با هم قابل جمع نيست.
يا اين نتايج و گزارش ها از ناكارآمدی و دزدی دروغ اســت و كار دشمنان! و يا 

آن انتصاب های بجا و شايسته، نابجا و ناشايسته بوده است!
و از ديگر سو ديگر چون بخش نظری كشــورداری در ايران به دين و مذهب 
وابسته شده است و دســت كم بر آن مبنا تبليغ و ترويج می شود ، انتظار ويژه تری 
در ميان مردمان در زمينه تعهد و مسئوليت پذيری كارگزاران و صد البته سالمت 
اخالقی و تقوای آنان ايجاد شده اســت كه صد البته به حق هم هست. از همين 
روست كه شــوربختانه عملکرد نامطلوب و رو كردن هم زمان هنر ناکارآمدی و 
هنر دزدی توســط برخی از كارگزاران ناشايسته ی دارای اختيار )كه بسيارند و رو 
به افزايش( و در بسياری از حوزه های مديريتی شاهد آن هستيم، طبعا به حساب 
خدا و پيامبر و دين هم ثبت می شود و مال و اعتقادات مردم مملکت )كه در آموزه 
های اسالمی عيال خدا گفته شــده اند و حکومت موظف به مراعات حال ايشان 
است( همزمان غارت می شود، كه شده اســت. در اين انديشه بودم كه سخنی از 

پيامبر اسالم )ص( به يادم آمد كه فرموده اند: 
من استعمل عامال من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولی بذلک و اعلم بکتاب 

اهلل و سنه نبيه فقد خان اهلل و رسوله و جميع المومنين )بيهقی، ج 10، ص 18( 
كســی كه كارگزار و مديری را به كار گمــارد در حالی كــه می داند در ميان 

اجتماعی سیاسی 
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مسلمانان فردی وجود دارد كه برای آن مسئوليت  شايسته تر و به قرآن و سنت آگاه تر است در اين صورت قطعا به خدا و رسول خدا و همه مومنان خيانت كرده است. 
در اين حديث، سخن از انتخاب فرد غيرشايسته نيست كه بسيار ناپسند اســت  بلکه فرض بر شايستگی منتخب است در حالی كه شخص شايسته تری وجود دارد ، 
يعنی همين كه حدس بزنيم و احتمال بدهيم كه فرد شايسته تری وجود دارد حق نداريم فرد دم دستی را بگماريم ، كه اگر بگماريم مصداق خيانت است! و حديث چنين 
گزينشی را خيانت  به خدا و رسول خدا و همه جامعه برشمرده است زيرا هر گوشه از كشتی نظام كه سوراخ شــود تمام كشتی و همه سرنشينان آن را در معرض غرق 
شدن قرار می دهد. در نگاهی ديگر اگر چه به نظر می رسد مرجع ضمير »هو يعلم « و فاعل فعل » خان« هر دو همان مقام مافوق و صادركننده حکم است اما شخص 
انتخاب شده يعنی خود مدير نيز اگر به برتری فرد يا افرادی بر خود آگاه باشد كه اين بار مسئوليت را بهتر و سالم تر از او می توانند به سر منزل مقصود برسانند و در جهت 
انتخاب اصلح تالش نکند از دايره اين خيانت خارج نيست و درآمد و ثروت آن مقام و منصب بر او حرام است و باز در آموزه های دينی چقدر بر تاثير لقمه حرام بر زندگی 

و سرنوشت افراد، قلم فرسايی و زبان فرسايی شده و می شود!
هم چنين روشن است كه مديران كشور كه انتصاب كننده هستند مجاز نيستند خود را در عدم اطالع از مجموعه شايستگان نگه دارند و به استناد »هو يعلم « در حديث 
فوق، بی اطالعی خود را مبنای تصميم گيری در انتصاب ها قرار دهند )خودشان را گول بزنند، چشمشان را ببندند كه شايسته تر نديديم پس همين ناشايست را گمارديم(.

به نظر می رسد شيوه ی كشورداری و ســبک مديريت در كشور به ويژه در بخش مديريت منابع انسانی بر اساس همان آيه شــريف قرآن كه فرمود: »يا ايها الذين 
آَمنوا آِمنوا « » ای كسانی كه ايمان آورده ايد ايمان بياوريد « نيازمند يک مهندسی مجدد بنيادين است تا سازوكارهای شناسايی و به كارگماری منابع انسانی به نحوی 
سازماندهی شود تا شايســته تر از نظر توانمندی فنی و ويژگی های اخالقی بر مسند مديريت بنشينند تا شــايد در دهه های آينده خبرهای ناكارآمدی و دزدی كمتر 

بشنويم. 
در ادامه بخشی از ديدگاه موالنا )دفتر چهارم، بخش 53 مثنوی( مرتبط با موضوع در پايان آمده است كه بر خطر قدرت گرفتن ناشايستگان اشاره دارد. مولوی بسيار 
هنرمندانه و انديشمندانه هشدار داده است كه چنان چه قدرت در دست افراد بدگهر و ناشايست باشــد، بايستی منتظر فتنه باشيم و فتنه مديريت همين اتالف منابع و 

دزدی ها و مشکالتی است كه در جامعه وجود دارد و زندگی را بر مردم تنگ كرده است:

ـ ـف زنـگی مسـت        به کــه آیـد علـم ناکس را به دست تیــغ دادن در ک
علـم و مـال و منصـب و جـاه و ِقران   فتنـــه آمــد در کــف بدگوهـران
آنچــه منصـب می کنـد با جاهـالن   از فضـیحت کی کند صـد ارسـالن؟
عیب او مخفیست چـون آلـت بیافت   مارش از ســوراخ بر صحرا شتافت
ره نمـــی دانــد قــالووزی کنــد!   جــان زشــت او جهان سوزی کند
احمقــان سـرور شدسـتـند و ز بیم   عاقــالن ســرها کشیـده در گلیـم

اجتماعی سیاسی 

فارابی در » یونسکو «
ثبت فارابی در فهرست »مشاهیر و رویدادهای جهانی یونسکو«

بازهم کوتاه آمدن از منافع ملی و حاتم بخشی از دارایی های ملت ایران

در اثر بی تحركی و ندانم  كاری دستگاه های گوناگون دولت جمهوری اسالمی و به ويژه وزارت امورخارجه ، بيگانگان » دارايی  های ملی « ما را به راحتی 
به يغما می برند ؛ به ويژه در اين ميان حکومت تركيه با فرصت طلبی از اين ندانم كاری دولت جمهوری اسالمی بهره گرفته و از نوروز  تا فارابی خود را با ايران 

همباز ) شريک ( می كند ؛ موالنا را به غارت می برد و مدعی ابوعلی سينا نيز هست .  
به گزارش ايسنا، ايجاد »خانهـ  موزه فارابی«، فيلسوف و دانشــمند بزرگ ايرانی برای هزار و صد و پنجاهمين سالگرد تولد او در تركيه و با كمک دانشگاه 
قزاقستان افتتاح شد ؛كه خود نشانه ی مصادره اين شخصيت به نام دو كشور تركيه و قزاقستان مطرح كرد. در اين ميان  فرهاد نظریـ  دبير كميته ملّی حافظه 

جهانی يونسکوـ  اعالم كردكه : »به شورای فرهنگ عمومی پيشنهاد داده ايم تا نام مفاخر و مشاهير مشهور كشور در تقويم رسمی كشور ثبت شوند « .
در اين ميان ، عبدالمهدی مســتکينـ  مدير بخش فرهنگ كميسيون ملی يونســکوـ  ، در باره پرونده ی »ابونصر محمدبن محمد فارابی به ايسناگفت : 
پرونده »فارابی«  توسط سه كشور ايران، قزاقستان و تركيه در مراحل بررسی نهايی يونسکو اســت . اميدواريم در چهلمين كنفرانس عمومی امسال كه در 
نوامبر )آبان( برگزار می شود، ثبت جهانی آن اعالم نهايی شود به اين ترتيب تعداد مشــاهير جهانی ايران امسال با ثبت سه شخصيت ممتاز جهانی )فارابی، 

ابوريحان و عطارنيشابوری( به 38نفر می رسد و از اين نظر ايران جزو سه كشور برجسته جهان در حوزه معرفی و ثبت مشاهير جهانی است.
البته دور نيست كه تركيه در ثبت ملی شهر تبريز نيز خود را شريک كند و در اين زمينه هم باج داده شود .
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تابستان سال98 در شرايطی رو به اتمام اســت كه فعاالن اقتصادی هنوز در 
بالتکليفی تغيير سياست های پولی مالی دولت هستند .  دربهارسال پيش فضای 
كســب و كار كه درگير تکانه های تحريم های ظالمانه آمريکا بــود ، به يکباره از 
ســوی دولت نيز مورد هجوم سياست های شــنابزده ارزی قرارگرفت و در قالب 
ادبيات چکشی ، بی آنکه ســاز و كار و محاسبات كارشناســی صورت بگيرد و يا 
كنش مردم و فعاالن اقتصادی درنظر گرفته شــده باشد ، سياست دستوری نرخ 
4200 تومانی ارزی ابالغ شد. داستان به اين جا ختم نشد و با نمايان شدن تاثيرات 
منفی اين سياست ، دولت به جای پذيرش اشــتباهاتش در عرصه مديريت ارزی 
درصدد برآمده تا اثرات ناخوشآيند سياست غلط خود را  با اقدامات فوری و موردی 

توجيه كند كه خود منجر به بدتر شدن اوضاع شد . 
هجوم بخشنامه هايی با اعتبار كمتر از يکروز نشان می داد كه دولت برای اين 
وضعيت تدبيری نيانديشــيده بود و برای رهايی از اين موقعيت به هر ريســمانی 
چنگ می زد . در واقــع عدم برخــورداری از يک برنامه منســجم برپايه اصول 
مشخص اقتصادی در مدت كوتاهی دولت را از سياست های اقتصاد بازار به سمت 
اقتصاد دولتی و سهميه بندی كشاند. اين بالتکليفی در عرصه مديريتی باعث شد 

تا بخشی از دارايی ها كشور به واسطه سياست تجربه و خطا حيف و ميل شود. 
اين در حالی ست كه دولت همواره همان ترجيع بند هميشگی را تکرار می كند 
كه سياست های غلط دولت های قبلی در اداره كشور و تحريم ها عامل اصلی همه 
اين ناكارآمدی های اقتصادی ســت خود عذری بدتر از گناه است و اين پرسش 
را در ذهن ها بر می انگيزاند كه چگونه اســت در جهانی كه همه دولت ها به دليل 
افزايش عدم اطمينان در متغيرهای كالن موثر بر توســعه كشورشان ، بر اساس 

آينده پژوهی و تعريف ســناريو های گوناگون )خطر( تصميماتشــان را كاهش 
می دهند ، اين بدنه عريض و طويل دولتی با اين همه دانش آموخته دانشگاهی با 
القاب ريز و درشت چگونه يکی از سناريوهای محتمل را بدعهدی آمريکا ويا هر 
كشــور ديگر طرف برجام در نظر نگرفته بودند كه اين گونه در مقابل عمل انجام 
شده قرار گرفتند ؟ به اســتناد كدام واقعيت تاريخی حسن نيت غرب را در توسعه 
وپيشرفت كشورمان بايستی باور می داشــتيم كه خود را در قبال توطئه های آنها 

حتا به لحاظ ذهنی آماده نکرده بوديم ؟ 
با اين همه انگار ، عطش دولت در اجرای سياست های ضربتی بدون مشاركت 
مردم و درنظر گرفتن واقعيت های موجود اقتصــادی و صداهای منتقد ، تمامی 
ندارد . سياست حذف صفر از پول ملی نمونه ای ديگر از اعالم يک سياست بی ربط 
در شرايط كنونی اســت كه اگر در زمان نامناسب و به صورت نادرست انجام شود 
اثرات منفی به همراه دارد و از همه مهم تر به بــی اعتمادی مردم به دولت و پول 
ملی دامن می زند. در روز سی ام  امرداد 98 دولت با ارسال اليحه ای يک فوريتی 
طرح حذف صفر از پول ملی را تقديم مجلس كرد . طرحی كه بر اساس آن چهار 
صفر از پول ملی حذف می شــود و  »تومان« به عنوان واحد پولی جديد معادل ده 
هزار ريال محاسبه شده و »پارســه« به عنوان واحد پول خرد معادل 100 تومان 

ارزش گذاری می شود .
در ادبيات علم اقتصاد تغيير واحد پول ملی و حذف صفر يک سياســت اصالح 
مالی است كه تحت شرايط خاص و با الزاماتی اتخاذ می شود .در ايران از ميانه دهه 
هفتاد موضوع تغيير واحد پول بارها و به مناســبت های مختلف طرح شد . هدف 
اصلی طرح كنندگان اين موضوع كنترل تورم بود . موضوعی كه بارها از ســوی 

حذف صفر از پول ملی

 با هدف حذف صفر از کارنامه دولت !
بنفشه رهایی 

اقتصادی 
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اقتصادی 
كارشناســان مورد نقد قرار گرفت زيرا حذف صفر از پول ملی وتغيير واحد پول به 
خودی خود تاثيری در رفع تورم ندارد .بــا اين همه از آن جا كه دولت ها توجهی به 
دســتاوردها ومطالعات دولت قبل خود ندارند و همه چيــز را از پايه دوباره تجربه 
می كنند اين موضوع در شرايط كنونی كه به اصطالح به شرايط جنگ اقتصادی 
تعبير می شود ، بار ديگر طرح شدالبته با همان ادبيات پيشين و به زعم سخنگوی 
دولت : » برای نجات حيثيت پول ملی « . با اين تفاسير پرسش اساسی اين است 

كه آيا حذف صفر از پول ملی ارزش ريال را به جايگاه واقعی خود بر می گرداند ؟
در حال حاضرنزديک به هشــت ميليارد قطعه اسکناس وســه ميليارد قطعه 
سکه در اقتصاد ايران وجود دارد .اســکناس يکصد هزار ريالی با تعداد چهار صفر 
، باالترين تعداد صفرها را دارد . نگاهی به تجربه كشــورهای ديگر در اين زمينه 
نشــان می دهد كه يکی از داليل حذف صفر، آســان كردن مبادالت اقتصادی 
وسيستم های حسابداری اســت . برای مثال در تركيه در ســال 2003 هر دالر 
به بيش از پنج ميليون لير رســيده بود و مردم مجبور بودنــد برای خريد يک نان 
چند ميليون لير تركيه هزينه كنند.تورم تركيــه در ميانه دهه نود ميالدی به نرخ 
باور نکردنی 103 درصد رســيد و پس از آن بود كه سياست های اصالح ساختار 
اقتصادی و مهار قيمت ها در كنار تالش برای جذب بيشــتر ســپرده های بانکی 
باعث شــد تا روند تورمی رشــدی نزولی بيابد و پس از اين دوره بود كه در سال 

2005 يکباره شش صفر حذف شد تا مبادالت راحت تر انجام شود .
هلند نمونه ای ديگر از سياســت اصالح پولی  موفق است . اين كشور در دهه 
60 ميالدی با ورود درآمد ناشی از فروش گاز با تورمی غير قابل انتظار روبرو شده.
تجربه ی تلخ اقتصاد تورمی اين كشور بعدها به نام » بيماری هلندی « به عنوان 
يک اصطالح در علم اقتصاد به كار گرفته شد و بســياری از كشورها با تجزيه و 
تحليل اتفاقات آن دوره  به اصالح ساختار اقتصادی خود پرداختند. درهلند نيز ابتدا 
با سياست های انقباضی تورم كنترل شــد و سپس با ثبات نسبی و آرامش در بازار 
چهار صفر از پول ملی حذف گرديد . به عبارتی الزام بکارگيری موفق سياســت 

اصالح پول ملی در ابتدا اتخاذ سياست های ضد تورمی است .
زيمباوه هم نمونه ای ناموفق از به كارگيری اين سياســت است دولت زيمباوه 
در سال 2003 زمانی كه تورم اين كشــور هزار درصد بود اقدام به حذف 3 صفر از 
واحد پول ملی كرد. با اين وجود دولت از نظر عملی هيچ گونه اقدامی در خصوص 
مهار تورم انجام نداد و تنها به دســتاوردهای روانی حــذف صفرها اتکا كرد. اين 
اتفاق نتيجه ای معکوس داشت و ابرتورم زيمبابوه بين سال های 2007 تا 2009 
اتفاق افتاد. اشــتباه دولت مبنی بر حذف صفر از پول در سايه تنش های سياسی 
داخلی و خارجی و تغييرات اقليمی شــرايط را به ســمت اوضاع غير قابل كنترل 

سوق داد .
حال به وضعيت كنونی اقتصاد ايران نگاهی بياندازيم. متوســط نرخ تورم در 
سالهای پس از جنگ در ايران حدود 20 درصد است . پس از افزايش نرخ تورم در 
دولت دهم و خطر بيماری هلندی ، نرخ تورم نقطــه ای در دولت يازدهم با بيش 
از 30 درصد كاهــش از 39ـ2 درصد در امرداد ماه ســال 1392 به 7ـ6 درصد در 
پايان امرداد ماه سال 1396 رسيد و دولت نرخ تورم را به طور قابل توجهی كنترل 
كرد. افتخار بزرگی كه در جريان انتخابات دولت دوازدهم بر آن بسيار تاكيد شد. 

آنچه در اين ميان مورد غفلت ماند چرايی اين اتفاق بود . بررسی گزارشات بودجه 
وعملکرد آن طی آن ســال ها به خوبی نشــان می دهد كه دولت سياست گذاری 
مشخصی برای كنترل تورم نداشت . در واقع بهبود انتظارات مردم كه به واسطه 
تغيير رويکرد سياســی و گشايش در روابط خارجی ايجاد شــده بود در سايه نرخ 
باالی سود بانکی موسســات مالی اعتباری و نيز ابزار كنترل نرخ ارز ، مهم ترين 
اتفاقاتی بود كه باعث شد تا فضای بازار در ظاهر و با اعمال شرايط دستوری مهار 
شود . پايين نگهداشتن نرخ ارز برای كنترل تورم در شرايطی كه خوشبينی عوامل 
اقتصادی در سايه تبليغات دستاوردهای سياست خارجی دولت به شدت دامن زده 
شده بود ،  اقدام بسيار خطرناكی بود كه اقتصاد را به سمت ناپايداری سوق داد و به 
مثابه چنگ انداختن به طنابی پوسيده كه بسيار پر هزينه است ، كشور را تا ورطه 

سقوط به دامن ورشکستگی برد. 
پس از ظهور عاليم ناكارآمدی برنامه های اقدام دولت در كنترل اوضاع وبروز 
تنش در عرصه سياست خارجی  ونيز سياست های عجيب و غريب بانک مركزی 
در بازی با نرخ بهره ی بانک ها و اجرای راهبرد يک بام ودو هوا دراين باره،  زمينه 
برای بازی برخی نهادهای غير رســمی فاسد مهيا شــد تا دارايی های خود را از 
بازاری به بازار ديگر برده و بــا ايجاد حباب های كاذب بر آتــش بی ثباتی مالی 
بيافزايند . در نبود قدرت نظارتی كافــی و بی ابتکاری دولت و عدم آمادگی علمی 
و عملی در كنترل اوضاع و از همه مهم تر كاهش سرمايه اجتماعی و نا اطمينانی 
مردم به صداقت و درســتی حکمرانان ، باعث شدتا تورم چهل درصدی را تجربه 
كنيم . گرچه پيش تر در ســال 74 نيز اين اتفاق را در ســايه سياست های تعديل 
اقتصادی ديکته شده بانک جهانی و شرايط پس از جنگ تجربه كرديم اما تجربه 
كنونی به مراتب ســخت تر بود زيرا هيچ سياست مشــخصی در پس و پشت آن 
نبود. اين فاجعه بزرگی ست كه امروزه كمتر كشوری در جهان نرخ تورم دورقمی 
را تجربه می كند ولی كشور ما با همه ظرفيت ها و قابليت هادر سايه خوش خيالی 

و بی سياستی اسير تورم لجام گسيخته می شود.
ســابقه دولت دوازدهم نشــان می دهد كه همانند دولت های پيشين ، هيچ 
برنامه ی مشــخصی برای مهار تورم نداشــته و ندارد به اين ترتيب مهمت رين 
الزام موثر بودن حذف صفر از پول ملی كه وجود سياســتهای ضد تورمی است، 
به گونه ی عملی وجود نــدارد. بنابراين اصرار يک فوريتی اجــرای اين طرح از 
ســوی دولت تنها يک نمايش نخ نما برای انحراف افکار عمومی از اصل داستان 
اســت و البته تحميل هزينه های جدی چاپ مجدد اسکناس ، تغيير سيستم های 
محاسبات مالی و از مهم تر درگير كردن حداقل دو سال از توان كارشناسی دولت 
بابت به ثمر رساندن تغيير اسکناس و سکه ها كه معلوم نيست چگونه بايد جبران 
شود . در چنين شرايطی بهتر است دولت به فکر نگهداشت وضعيت توليدكشور در 
سطح موجود باشد تا نرخ رشد از اين بيش تر كاهش نيابد  و بخش حقيقی اقتصاد 
هدف قرار داده شــود . به اين منظور انتظار می رود تــا درگام اول به جای اصالح 
صفرهای پول ملی به اصالح ســاختار عريض وطويل خويــش با قيد دو فوريت 

اقدام كند تا كمی فضای كسب وكار بهبود يابد .
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مركز آمار ايران ، شــاخص بهای مصرف كننده را برای امرداد ماه امسال ، 
منتشر كرد . در اين گزارش نرخ تورم 12 ماهه در امرداد امسال به 42/2 درصد 
رسيده است . البته اين رقم می تواند بسيار باالتر باشــد ؛ زيرا به دستور دولت ، 
بانک مركزی از انتشار آمار تورم منع شده اســت و در همه ی اين سال ها ، نرخ 
تورم مركز آمار ، كم تر از بانک مركزی بود . در نتيجه ، از آن جا كه مركز آمار زير 
فرمان رييس ســازمان برنامه قرار دارد ، بيم آن می رود كه آمار از ميزان واقعی 
آن كم تر نشــان داده شده باشــند ؛ گرچه نرخ 42/2 درصد هم كم نيست و به 
معنای از دســت رفتن كمابيش نيمی از قدرت خريد مردم و به ويژه دهک  های 

پايين است .
اما مساله اين جاست كه شکاف تورمی ميان اســتان ها برخالف شعارهای 
دروغين و تکراری » عدالت اجتماعی « از امرداد پارســال ، فزون تر و ژرف تر 

گرديده است ؟! 
بر پايه ی داده های مركز آمار ، شکاف تورمی ميان اســتان ها كه در امرداد 
ســال پيش ، كمابيش 5 درصد بود ؛ امســال به به 15 در صــد افزايش يافته 
است ؛ در حالی كه در امرداد ماه امســال ، تورم 12 ماهه در استان قم ) استان 
خودی نشــين ( 35/7 درصد بوده اســت ، كراِن ) حد ( باالی تورم در اســتان 
كردستان با 50/8 درصد گزارش گرديده اســت . از ياد نبريم كه در امردادماه 
سال 1397 ، باالترين نرخ تورم با 12/5 درصد مربوط به استان كرمانشاه بود. 
بدين سان بيشــينه ) ماكزيمم ( تورم در امردادماه ســال امسال ، 38/3 درصد 

نسبت به امردادماه سال پيش ، رشد كرده است .
از ســوی ديگر در كراِن پايين تورم نيز دگرگونی های گسترده ای به چشم 
می خورد . بيش ترين نــرخ تورم 12 ماهه در امرداد ماه ســال پيش ، مربوط به 

ژرف تر شدن شکاف تورمی میان استان ها 
به جای استان قم ، به استان های حساس مرزی بپردازید  !

استان های سيستان و بلوچستان و بوشــهر با 7/4 درصد بود ؛ در حالی كه كراِن 
پايين تورم در امردادماه امسال ، مربوط به استان قم با 35/7 درصد است . بدين 

سان در كمينه ) مينيمم ( تورم استانی نيز 28/3 درصد جهش وجود دارد .
رشــد بهای كاالهای مصرفی در يک سال گذشــته ) امرداد 1397ـ  امرداد 
1398 ( ، در استان های كردستان ، ايالم و چهارمحال بختياری ، بيش از ديگر 
استان ها بوده اســت ؛ به گونه ای كه اين استان ها با رشــد نرخ تورم بيش از 50 

درصدی روبرو هستند .
چنان كه گفته شد ، شکاف تورمی ميان اســتان ها در امرداد امسال نسبت به 
امرداد سال گذشته ، ژرف تر گرديده است . در امرداد سال 1397 ، اين شکاف1/ 5 
در صد بود ، در حالی كه شکاف تورمی ميان اســتان ها در امرداد 1397 به 15/1 
درصد افزايش يافته است . بدين ســان ، می توان گفت كه شکاف تورمی ميان 
استان ها در يک سال گذشته يعنی از امرداد 1397 تا امرداد 1398 ، سه برابر شده 

است .
از ســوی ديگر ، اگر برای ســال 1397 ، تورم باالی 10 درصــدی را » حد 
ممنوعه ی تورم « در نظر آوريم ، در امردادماه 1397 ، 10 اســتان كشور در اين 
محدوده قرار داشتند . اما اگر در سال 1398 ، تورم 47 درصدی ) نزديک به پنج 
برابر سال پيش ( » حد ممنوعه ی تورم « در نظر گيريم ، در آن صورت 19 استان 
در اين محدوده قرار دارند كه 6 اســتان از اين 19 اســتان ، استان های مرزی 

هستند !
اين مســاله ، زنگ خطر و هشداری اســت كه می تواند ، مسايل اجتماعی و 
سياسی نادل پســند ، به دنبال داشته باشد . به جای اســتان قم ، به استان های 

مرزی بپردازيد !

» پرش « هزینه ی تولید :
کمابیش 7۰ در صد از  بهار  پارسال تا بهار  امسال

مركز آمار ايــران ، شاخــص بهای توليد كنندگان كل كشور را در بهار امسال منتشر كرد . بر پايه ی تازه ترين آمار مركز آمار ايران ، هزينه ی توليد در بهار 
امسال ) 1398 ( نسبت به بهار سال پيش ) 1397 ( 69/5 در صد افزايش نشان می دهد ) تورم نقطه به نقطه ( . بدين سان ميانگين هزينه های توليد از بهار سال 

1397 تا بهار 1398 ، تا مرز 70 درصد افزايش يافته است .
هم چنين در بهار 1398، تغييرات شاخص بهای توليدكننده كل كشور نسبت به فصل پيشين )تورم فصلی( به 14.4 درصد رسيده است .

 در اين گزارش ، كمترين تورم فصلی به ترتيب مربوط به بخش برق با منفی 4.2، خدمات 5.9 و بخش صنعت 13.7  و بيش ترين تورم فصلی توليد مربوط 
به بخش كشاورزی با 35.5 درصد است . 

البته بايد توجه داشت كه اين آمار دولتی است و از آن جا كه نمی تواند از سوی دستگاه های غير دولتی مورد بازبينی و تاييد قرار گيرند ، امکان بيش تر بودن 
رقم تورم وجود دارد . 

اقتصادی 

علی فرهمندی 
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امروزه واژه منافع ملي يکي از فراگيرترين واژه ها و به ويژه در مسايل مربوط به 
سياست خارجي است.

منافع ملي عبارت اســت از ارزش هاي يک ملت يا به گفتــه بهتر جهان بيني 
يک ملت اســت كه آن ملت در راه تحقق آن ها، مي كوشــد. منافع ملي برخاسته 
از جهان بيني ملت مي باشد. جهان بيني عبارت اســت از ديدگاهي كه يک ملت 
بر پديده هاي جهان هســتي مي نگرد. در نتيجه جهان بيني عبارت اســت از يک 
دستگاه فلسفي كامل كه ملت وسيله آن، پديده هاي جهان هستي را مي سنجد و 

ارزش گذاري مي كند.
ناسيوناليسم ايراني برخاســته از جهان بيني ايراني اســت و يا به گفته ديگر، 
سرچشمه جهان بيني ايراني است. ناسيوناليســم ايراني، انديشه اي است انساني، 

انسان محور و انسان دوست.
از روزگاران دور تاريخ، دو اصل زير مورد شــناخت و احترام ملت ايران بوده و 

هست كه نشان دهنده منافع ملي ايران مي باشد: 
یکم - آزادي انسان  و حقوق بشر

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

از اين رو، منافع ملت ايران در پهنه جهان ، عبارت است از:
1- حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي همه مردم جهان 
2- مبارزه با هرگونه استعمار،  استثمار ، استبداد و تبعیض نژادي

پايه هاي جهان بيني انســاني ملت ايران يا منافع ملي ملت را كه در منشــور 
كوروش بزرگ در ســال 538 پيش از ميالد/ 1159 پيش از هجرت بلورينه شده 
است، بر پايه اسنادي كه تاكنون در دســت داريم در كمابيش 2500 سال پيش از 
ميالد ) كمابيش 700 سال پيش از زايش زرتشــت و 3100 و اندي سال پيش از 

هجرت پيامبر  از مکه به مدينه(، شکل گرفته است . 
منشور منوچهر سپس در منشــور كوروش بزرگ به گستردگي هرچه تمام تر ، 

بازتاب مي يابد. جهان بيني ايراني را فردوسي در يک رج كوتاه مي كند:

                 مـیــازار موري که دانـه کـش اســت            
                                                        که جان دارد و جان شیرین خوش اسـت

منشور، منوچهر و كوروش را سعدي اين گونه بيان مي كند:
                     بني آدم اعضاي یک پیکرند       

                                                                                     که در آفرینش ز یک گوهرند
                   چو عضوي به درد آورد روزگار]ستمگر، امپرياليست،جهانخوار[    

                                                                                       دگــر عضوهـا را نمانـد قرار

منشور حقوق بشر و آزادي انســان كورش 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 كه با موجوديت يا »بود و 

نبود« يک ملت سر و كار دارد و قابل چشم پوشي و گذشت نيست.
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در فرهنگ كهن ايران، مار )اژدهــا( پليدترين و در عين حــال نيرومندترين 
آفريدهی استومند )مادی( اهريمن است. در فرگرد نخست ونديداد، می خوانيم:

نخستين سرزمين و كشــور نيک كه من ]اهورامزدا[ آفريدم، ايران ويج بود بر 
كرانه ی رود دايی تيای نيک. 

پس آنگاه، اهريمن همه تن مرگ بيامد و به پتيارگی، اژدها را در رود دايی تيای 
نيک بيافريد و زمستان ديو آفريده را بر جهان هستی، چيرگی بخشيد.

اين رخ داد، همان پايين آمدن يکباره لبه ی يخبندان دوران چهارم زمين شناسی 
)دوره ی حاضر( در هزاره ی نهمـ  دهم پيش از ميالد مســيح است كه بدين گونه 

ثبت بن نبشت ها )اسناد( كهن تاريخ سرزمين ما شده است.
از مار )اژدها( در جايجای يشت ها، همين گونه ياد شــده است. در آبان يشت، 

آمده است:
ای اردویسور آناهیتا! ای نیک! ای تواناترین!

مرا این کامیابــی ارزانی دار که من بــر »اژی دهاک« ]ضحاک 
ماردوش[ سه پوزه ی  سه کله ی  شش چشــم، آن دارنده ی  هزار 
]گونه[ چاالکی، آن دیو بسیار زورمند دروج، آن دروند آسیب رسان 
جهان و آن زورمندترین دروجی که اهریمن برای تباه کردن جهان 

اشه، به پتیارگی  در جهان استومند بیافرید، پیروز شوم...

 در اينجا نيز به روشــنی از »مار« )اژدها( به عنــوان زورمندترين دروجی كه 

اهريمن برای تباه كردن جهان اشه، آفريده است، ياد می شود.
در باور ايرانيان كهن و باستان، »سيمرغ« نماد دارو و درمان است.

در يسنهـ  بند 17 رشن يشت آمده است:
ای رشن اشون:

اگر تو بر باالی درختی باشی که آشیانه ی  سی مرغ در آن است 
و در میان دریای فراخکرت برپاســتـ  درختی که در بردارنده ی 
داروهای نیک و داروهای کارگر است و پزشک همگان خوانندش. 

درختی که بذر همه ی  گیاهان در آن نهاده شده است...

بدين سان می بينيم كه در رمزشناسی و نمادشناســی دانشنامه ی  ايران كهن، 
»سيمرغ« بر باالی درختی آشيان دارد كه در بردارنده ی  همه ی  داروهای نيک 
و كارگر است و اين درخت را كه سيمرغ نماد آن است »پزشک همگان خوانند« 

و اين درختی است كه بذر همه ی  گياهان ] دارويی[ در آن نهاده شده است و...
در داستان زايش رستم، زال كه از رنج بســيار رودابه برای زادن آگاه می شود، 

سيمرغ يا پزشک همگان )پزشک عمومی( را فرا می خواند.
در اين جا، به مانند بسياری جاهای ديگر شاهنامه، به رمز سخن گفته می شود و 

يا به برگردان فردوسی »معنی پی بردن به راه رمز«، يعنی:
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 می کند.

هم چنين در فرگرد بيســتم »ونديداد«، درباره آغاز دانش پزشکی و نخستين 
كس كه به كار پزشکی پرداخت، آمده است:

چه کسی بود، نخســتین پزشــک خردمند، فرخنده، توانگر، 
فرهمند، رویین تن و پیشداد ]نخستین قانون گذار یا بنیان گذار 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، رویین تن و پیش داد 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. 

به انگیزه ی روز یکم شهریور ، روز پزشک
نشان سی مرغ ایرانی 

جایگزین نشان انیران شده است 

فرهنگی

شورای نویسندگان
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به انگیزه ی روز یکم شهریور ، روز پزشک
نشان سی مرغ ایرانی 

جایگزین نشان انیران شده است 

او بود که به جست و جوی داروها و شیوه های درمان برآمد.

اما امروز شوربختانه به تقليد غربيان »مار« يا زيانبارترين آفريده ی  اهريمن را 
به گونه ی  دو مار پيچيده به هم، نماد دارو درمان و پزشکی قرار داده اند.

به جاســت كه به جای آن ســيمرغ را به عنوان نماد دارو، درمان و پزشکی در 
ايران برگزيده شود.

سیمرغ 
در شاه نامه از سيمرغ و يا همان »پزشــک« همگان در قالب رمز، سخن بسيار 
است: در پروراندن زال، زادن رستم فرزند زال از رودابه و نيز درمان رستم و رخش 
در نبرد با اسفنديار. البته بايد دانست كه  نه تنها در اين باره ؛ بل در بسياری موارد 

سخن در شاه نامه به رمز است يا به گفته ی  شاه نامه: 1
  تو این را دروغ و فسانه مدان               به یکسـان َرِوشِن زمـانه مـدان

   از او هرچه اندر خـورد با خرد               دگــر بر ره رمــز معنــی بــرد

در اوستا در رشن يشــتـ  بند 17، با روشنی كامل به ســيمرغ و خويشکاری 
)وظيفه( ســی مرغ و جايگاه او ؛ )البته در قالب رمز(، اشــاره می گردد. ســيمرغ 
)پزشک همگان( بر باالی درختی آشــيان دارد كه در بر دارنده ی همه ی گياهان 

دارويی و درمان بخش است وپزشک همگان می باشد: 2
ای رشن اشون:

اگر تو بر باالی درختی باشــی که آشیانه ی سی مرغ در آن است 
و در میان دریای فراخکرت برپاســتـ  درختی که در بردارنده ی 

داروهای نیک و داروهای کارگر است و پزشک همگان خوانندش.

در دنباله ی  آن می خوانيم: 3
و اين در ختی است كه بذر همه ی گياهان در آن نهاده شده است.

در باور ايرانيان كهن، در سه هزاره ی  دوم از گاهشــمار 12 هزارسالی، پس از 
بيهوش شــدن اهريمن، اورمزد آفرينش گيتی را آغاز می كند و در ششگاه )شش 
گاه انبار(، آســمان، آب، خاک، گياه، جانور و ســرانجام  انســان  را می آفريند. در 

آفرينش گياهان آمده است : 4
پيش نمونه ی  گياه، گياهی است به صورت يک شاخه، در برگيرنده ی  همه ی  

گياهان عالم.
چنان كه اشاره شد،  اين معنا در رشن يشتـ  بند 17، آشکارا به چشم می خورد. 
از سوی ديگر در گرشاسبنامه ی  اسدی توســی، در باره ی  جايگاه سيمرغ آمده 

است: 5
    همان جای دیدند کوهی سیاه              گرفته سرش راه بر چرخ و ماه

و بر چکاد اين كوه و بر فراز در خت تناوری، آشيان سيمرغ است:
    درختی گشن شاخ، بر شاِخ کوه         ز انبـوه شاخـش، ستـاره ستوه

هم چنين در گرشاسب نامه نيز بدين معنی كه ســيمرغ بر فراز درختی آشيانه 
دارد كه همه ی  گياهان دارويی و نيک را در بر دارد، اينگونه اشاره رفته است: 6

     چو باغی روان در هوا سرنگون           شکفته درختان در او، گونه گون

در اين جا نيز سخن بر ســر همان درختی اســت كه »در بر دارنده ی  همه ی  
داروهای نيک و داروهای درمان بخش است«.

در گرشاســب نامه، دو نماد »كوه« و »درخت« ) پزشک يا پزشک همگان( به 
چشم می خورند كه به مانند رشن يشت، گرداگرد آن را دريا فراگرفته است.

در فرامرزنامه نيز از سيمرغ سخن رفته اســت.7 در فرامرزنامه از سه نماد يعنی 
»كوه«، »درخت« و »دريا« ياد شــده اســت ؛ جايگاه آنان، آميخته ای است از 

گفته ی  رشن يشت، شاه نامه و گرشاسبنامه.
هم چنيــن در بهرام يشــت در كــرده ی ســيزدهمـ  بندهــای 35 و 36، از 

توانمندی های سيمرغ سخن رفته است: 8
۳5

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

۳6
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 کــرده ی  پانزدهــمـ  بند 41 از بهرام یشــت 

می خوانیم: 9
... بشــود که پیروزی و فر ]بهرام[ این خانــه و گله گاوان را فرا 

گیرد؛ همان سان که سیمرغ و ابر بارور،کوه ها را فرا گیرد.

سيمرغ )يا پزشک همگان يا نماد دارو و درمـــان( در زبان اوستايی »سئن« يا 
»مرغوسن« و در زبان پهلوی »سن مورو« اســت »مورو« در زبان پهلوی برابر 
مِرغِو در اوســتاست و »مرغ« در زبان فارسی. بدينسان »سين مورو« پهلوی به 
سيمرغ )سی كوتاه شده ی  سين( در زبان فارسی درآمده است كه آن را سی رنگ 

نيز مينامند.
استاد دكتر ذبيح اهلل صفا به درستی اشاره می كنند: 10

وجود درخت هرویسپ تخمه یا درخت سئن که همه ی  داروها و 
گیاه ها از آن پدید می آید، 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 شاه نامه و اوستا و ادبیات پهلوی موجودی خارق العاده 
و عجیب است و در شــاهنامه او را همواره چون یکی از عاقل ترین 

افراد آدمی صاحب فکر و تدبیر می یابیم.

در برهان قاطع در باره ی  سيمرغ  آمده است: 11
سیمرغ به معنای حکیمی است که زال در خدمت او، کسب کمال 

کرد.
در فروردين يشتـ  بند 126 از خاندانی به نام »سين« ياد می شود. مادر رودابه 
همسر زال »سين دخت« يا »پزشــک دخت« نام دارد و ابن سينا، نه پدرش و نه 
نيايش نام »سينا« داشت؛ بلکه »سينا« اشاره به »سئن« به معنای پزشک است و 

اين چنين است نام سينوهه پزشک افسانه ای سرزمين مصر.

پی نوشت ها در دفتر مجله موجود است . 

فرهنگی
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پندنامهـ  یحیی خان محمد آذریـ  انتشارات سمرقندـ  تهران 1۳89 

يحيی خان محمد آذری با گزينش از : فردوســی توســی ، نظامی گنجوی، 
جالل الدين بلخی و نيز سعدی و حافظ شيرازی ؛ اين پندنامه را گردآورده است . 
بدين ســان يحيی خان محمــد آذری ، پژوهش گر و شــاعر نام آشــنای 
ميهن مان، پندنامه ای به شمار بسيار » پندنامه ها « افزود . اين پندنامه دومين 
پندنامه ای است كه از سوی انتشــارات سمرقند با فرنام » پندهای شاهنامه « 

به گزينش دكتر محمد رسولی در سال 1391 منتشر گرديد . 
اما جای شگفتی اســت كه با وجود اين شــمار پندنامه ، حکومت گران در 
دوره های اخيــر ، از آن ها » پند« نگرفته اند و هم چنان خطای گذشــتگان را 

تکرار می كنند . 
» پندنامه ی « يحيی خان محمدآذری به قطع وزيری اســت در 279 رويه 

كه اميد است ، مردمان و حاكمان را پندآموز باشد . 

مشروطیت ایرانیـ  هوشنگ طالعـ  انتشارات سمرقند ) زیر چاپ ( 

نگاهی نو به مشــروطيت ايرانی و بطن شــکافی ژرف از اين رخداد تاريخی . در 
پيش درآمد اين كتاب ، نويسنده می نويسد :  

مشــروطيت ايرانی در دوران زندگانی 72 ساله ی خود ، با ســه كودتا با حمايت 

بيگانگان ، روبرو گرديد و ايران دو بار در دوران مشروطيت يعنی در جريان جنگ نخست و 
دوم جهانی از سوی قدرت های استعماری روس و انگليس اشغال نظامی شد كه در اشغال 

ايران در سوم شهريور 1320 ، آمريکاييان نيز به صف اشغال گران پيوستند .
اما با كودتا عليه مشــروطيت و پا گرفتن حکومت ديکتاتوری ، چونــان دوران پيش از 
مشــروطيت ، نه تنها امتياز به بيگانگان داده شــد ؛ بلکه بخش يا بخش هايی از كشور نيز 

تجزيه گرديد :
کودتای یکم علیه مشروطیت ایرانی ) كودتای محمدعلی شاهـ  امپراتوری تزاری 
روس و سکوِت همراه با رضايت  بريتانيا ( ، با خيزش مســلحانه ی مردم نتوانست پا بگيرد و 

خيلی زود درهم كوبيده  شد . 
در کودتای دوم ) سیدضیاالدین طباطباییـ  رضاخانـ  امپراتوری بریتانیا 
و سکوِت همراه با رضایت اتحاد شوروی ( و رسيدن رضاخان به قدرت مطلقه ، آرارات 
كوچک و سرچشمه ی قره سو ) استان آغری در تركيه ( ، از كشور تجزيه و » دو دستی « تقديم 
حکومت تركيه گرديد . هم چنين ، در قالب قرارداد مرزی با عراق ) حکومت ساخته و پرداخته 
بريتانيا بر پهنه ی ميان رودان » دل ايران شــهر « ، دو قرارداد نامعتبر 1911 و 1913 مورد 
پذيرش حکومــت كودتا قرار گرفت و در نتيجــه ايالت های ســليمانيه و خانقين ، از ايران 
تجزيه شــد  . دو قرارداد مزبور از آن جا كه به تصويب مجلس شــورای ملی نرسيده بود ، از 
نظر دولت ايران غيرقانونی بود ؛ اما رضا شــاه ، با رســانيدن آن به تصويب مجلس شورای 
ملِی مصلوب االختيار ، تجزيه ی دو بخش مهم و حياتی كشور را قانونی كرد و » دودستی« 
تقديم حکومت زاده ی اســتعماربريتانيا بر پهنه ی ميان رودان (عراق  نمــود . افزون بر آن 
رضاشاه ، امتياز دارسی را به مدت 60 ســال تمديد كرد . البته امتياز شيالت شمال را نيز در 

سال 1306 به اتحاد شوروی واگذار كرد .
در کودتای ســوم علیه مشــروطیت ایرانی ) محمدرضا شاه پهلوی 
ـ آمریکا و انگلیس با ســکوِت همراه با رضایت اتحاد شوروی ( ، افزون بر 
دادن امتياز كنسرسيوم بر خالف قانون ملی شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور به آمريکا ، 
انگليس و فرانسه ، قريه ی ) شهرستان ( فيروزه را » دودستی « تقديم اتحاد شوروی كرد و 

سپس ، گله جزيره ) مجمع الجزاير ( بحرين را نيز از ايران تجزيه نمود .
كودتای سوم كه 25 سال پاييد ، ريشه های خيزش و نيروی بازسازی مشروطيت ايرانی 
را چنان خشکاند كه مردم اين سرزمين ، به پيشباز » مشروعه « رفتند ؛ مشروعه ای كه برای 

به دست آوردن » مشروطه « ، آن را درميدان توپخانه به دار آويخته بودند . 
اين در حالی است كه با استقرار مشروطيت ايرانی ) با اما و اگر ( ميان سال های 1320 تا 
1332 با وجود اشغال كشور و فشار اشغال گران ، امتياز نفت به آنان داده نشد ؛ تالش اتحاد 
شوروی به عنوان يکی از اشغال گران برای تجزيه ی آذربايجان ، ناكام گذارده شد ؛ صنايع 
نفت در سرتا سر كشور ، ملی گرديد . هم چنين در سال 1331 ، شيالت شمال نيز ملی اعالم 

گرديد .

فرهنگی
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کـاریـکلماتـور  محمد تفی حرآبادی 

*از اين ستون تا آن ستون فرج است ، به شرطی كه ِخَرد پل سازی داشته 
باشی !

*خدا روزيت را می دهد ، به شرطی كه روزی 8 ساعت كار كنی !
* برف بی جا ، بجای شکوفه های جوان مرگ می نشيند !

* چهل سال تعصبی را يدک كشــيدند ، كه حاال سير از گرسنه می پرسد 
منافع ملی سيری چند !

* حتی ما هم كه آقا نبوديم ، از اول گفتيم : آقا صورت مساله غلط است !
*  بدترين خوردنی جهان ، گول خوردن است !

* خيلی ها دل از دست دادند ، اما فقط بی دل دهلوی معروف شد !
* جای خای دوست را می شود با كتاب پر كرد ؛ اما هيچ دوستی در كتاب خانه 

جا نمی گيرد !
* آنکه كتاب خانه ی بزرگی دارد ، شــايد آدم بزرگی باشد ؛ اما آنکه كتاب خانه 

ندارد فکر می كتد آدم بزرگی است !
* كسی كه نان قلمش را می خورد بايد ديد از كجا آب می خورد !

* از قلم پرسيدند چرا خودت را سانسور می كنی ؟ گفت : از بچگی دلم را خالی 
كرده اند !

* از نويسنده پرسيدند چرا قلم نمی زنی ؟ گفت : از گرسنگی با آن سوپ درست 
كردم !

* كسی كه به قلم ايست می دهد ، به جهل مركب بيست می دهد !
* دزدی كه پاهاش را قلم كرده  بودند ، با آن ها می نوشت !

* اولين فايده خواندن تاريخ اين  است كه می فهمی خانه ی خودت را چند بار به 
خودت فروخته اند !

* و زندگی كتابی است كه پيش از نوشتن چاپ می شود !

فرهنگی

رييس سازمان پزشــکی قانونی اعالم كرد: درچهارماه نخست امسال 1443 
نفر براثر سوء مصرف انواع موادمخدر در كشور فوت كردند كه از اين شمار 1241 

نفر مرد و بقيه خانم بودند. 
بدين سان بايد در انتظار مرگ دستکم 5572 تن بر اثر بد مصرفی مواد مخدر 
در يک سال بود و اين امر جدا از كسانی اســت كه در اثر اعتياد درازمدت به مواد 

مخدر می ميرند ؟!
دكتر عباس مسجدی آرانی گفت : اين شمار براثر سوء مصرف موادمخدر در 

مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 7ر23درصد بيشتر شده  است .
 وی بابيان اين كه  مرگ براثر بدمصرفی انواع موادمخدر امسال در استان های 
تهران، فارس و خراســان رضوی افزايش داشــته اســت ، افزود : » از مجموع 
فوتی های امســال دراين بخش، 387 نفر براثر مصرف مواد مخدر، 90 نفر بر اثر 
مصرف ترامادول، 398 نفر بر اثر مصرف متادون، 398 نفر بر اثر مصرف همزمان 

چند دارو و مواد مخدر و 65 نفر براثر مصرف مواد محرک مرده اند « .
 مسجدی آرانی با تأكيد بر ضرورت آگاهی بخشی به خانواده ها به  ويژه جوانان 
نســبت به عواقب مصرف مواد مخدر گفت : » بايد تالش كرد با انجام اقدامات 

کشتار مواد مخدر و تصادف های جاده ای
مرگ1۴۴3 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در ۴ ماه  

مرگ 58۴۴ نفر در جاده ها
فرهنگی، نگرش جوانان را نسبت به مواد مخدر و برخی لذت های زودگذر آن تغيير 
دهيم ؛ زيرا مصرف چند باره مــواد مخدر اعتياد و عواقب زيانبــار آن را برای فرد، 

خانواده و جامعه به همراه می آورد « .
 وی با يادآوری فوت 17 هزار نفر براثر سوانح رانندگی در سال گذشته در كشور، 
اضافه كرد: اين آمار بســيار باالســت و علت اصلی آن هم خودروها و جاده های نا 
ايمن و رعايت نکردن قوانين راهنمايی و رانندگی از ســوی رانندگان بوده  اســت 
. او گفت : » در چهار ماه نخست امســال نيز5844 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در 
جاده های كشور جان خود را از دست دادند كه دو دهم درصد بيش تر از مدت مشابه 

سال قبل بوده  است. 
وی افزود: بيش ترين تلفات سوانح رانندگی امسال در استان های فارس، تهران 
و سيستان و بلوچستان و كم ترين تلفات اين بخش نيز در استان های ايالم، چهار 

محال و بختياری و كهگيلويه و بويراحمد بوده  است. 
مســجدی آرانيافزود : » در بحث خودروها اگرچه آمار فوتی ها در سرنشين های 
اتوبوس و تريلر كاهش داشته ؛ اما خودروهای سواری و سرنشينان آن همچنان در 

صدر فوتی های سوانح رانندگی قرار دارند « . 
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فرشاد فرشید راد 

دروازه خورشيد يکی از بناهای قديمی آمريکای جنوبی در كشور بوليوی است. 
اين بنا در شهر تاريخی »تياهواناكو« قرار گرفته اســت. اينجا در قديم پايتخت 
امپراتوری بزرگی بود كه امروزه اثرات و بازمانده های آن در پرو و شيلی هم ديده 
می شود. باستان شناسان، قدمت اين بنا را حدود 1500 سال پيش تخمين می زنند 

اما  برخی آن را قديمی تر هم دانسته اند.
 اين دروازه كه به نظر می رســد روزگاری، ورودی مکانی مهم يا مقدسی بوده 
است. با نقش پادشاهی مقتدر يا ايزدی از ايزدان كهن و با كاله خورشيد نشان با 
24 پر مزين شده اســت. اما مهم اين كه اين ايزد كه با هر دو دست قدرت چيزی 
شبيه مار يا اژدها را بر گرفته. شباهت هايی را با نقوش كهن ساير مناطق مانند: آثار 

مصر، ميان رودان، هند، ايران  و يا حتی مکان هايی در آسيای دور را می نمايد.
 

دروازه خورشید در شهر تاریخی تیاهواناکو بولیوی

 »God Self ،امروزه باستان شناســان اين گونه نمادها را »خويــش خدايی 
گويند. اگر چه تاكنون دانشمندان نتوانستند چرايی شــباهت های اين آثار با آثار 
مشابه در هزاران كيلومتر دور تر را پاســخ دهند. اما بيش تر باستان شناسان بر اين 
باور هستند كه بی شک اين شــباهت آثار، پيوند و ارتباط گسترده مردمان باستان 
را در روزگاری كه هنوز تاريخ از آن بی خبر اســت را نشان می دهد. روزگاری كه  
بی شک همه ملت های گيتی با هم پيوندی داشته و فرهنگ و حتی مذهب نسبتا 

يکسانی را دارا بودند.! 
اما از نظر نگارنده : در اين ارتباط ملل كهن شــايد هنوز متون و بن نوشت های 
ايرانی يگانه ســرنخ های پيوند باســتانی اقوام و ملل جهان را بدست دهند. مثال 
آن جا كه در اوستا از هفت كشور گيتی ســخن می رود و يا در برخی متون پهلوی، 
ايران را ميانه گيتی معرفی نموده و يا بنا بر شــاهنامه، پادشاهان كهن ايرانی در 
حقيقت حکم روای شش كشور ديگر نيز بوده اند. همچنين در اوستا، هفت كشور 

گيتی هفت مکانی هســتند كه همه مردمــان آن به اهورامزدا عقيــده دارند و با 
يکديگر پيوند دارند. )بنگريد به پژوهش های كتاب های جغرافيای كهن و كشور 

هفتم اثر نگارنده(
آقای ريچارد كاســرو)Richard Cassaro(  پژوهش گر تمدن ها و نمادهای 
كهن، كه در نشانه شناســی ملل باســتان كتاب هايی دارند عقيــده دارد كه اين 
نشانه های شبيه به هم در سراسر جهان می تواند نشــان يک دين واحد را اما در 

روزگاران  بسيار دوربه اثبات برساند.!
نشانه مشترک در نماد  دستان قدرت:

در اين نشــانه ها كه نمونه آن در دروازه خورشــيد بوليوی نيز توضيح داده شد 
عموما خدايان با دستان باز شده و قدرتمند به  دو ســوی شرق و غرب ) احتماال 
نشــان چيرگی بر جهان(، مار يا اژدها، غول، حيوانات شــاخدار، شــير، بز، ديو، 
پرندگان، عقرب، عصا و حتی شاخه های گياهان را در هر دو دست دارند. اگر چه 
جنسيت اين نشانه ها بنا بر باورهای ملل باستان با هم متفاوت است اما در حقيقت 
به نظر می رسد معنی آن ها يکی باشد. در ايران باستان و در جيرفت آثاری از اين 
خدايان بدست آمده اســت. همچنين نگاره های زروان، ايشتار و يا برخی ايزدان 

مانند گيل گمش و حتی برخی پادشاهان به اين نوع ترسيم گرديدند.

نگاره جامی از جیرفت باستان

با نگاهی به اســطوره های كهن ميابيم اين دســتان قدرت در حقيقت نشان 
چيرگی بر جهان را می نمايد و دور نيســت كــه نمادی از ايزدی ســلطه گر و يا 
پادشــاهی قدرتمند بوده كه از شــرق تا غرب عالم را در يد قدرت دارد. با نگاهی 
به تاج 24 پر خورشيد در نگاره دروازه خورشيد در بوليوی می توان به اين حقيقت 
دست يافت كه ايزدی كه كاله 24 ترک خورشيد را بر سر دارد و دو مار يا اهريمنی 
را در كف گرفته، ايزدی اســت كه بر همه عالم چيره اســت و به نوعی نگاهبان 
دروازه خورشيد و نگهدارنده حيات زمين، گياهان و حيوانات می باشد. در حقيقت 
اين ايزد مکان بر آمدن خورشيد از ميان تاريکی ها ) اهريمنان( را می پايد و هر روز 

دروازه خورشید
نگاهی به یکی از آثار باستانی کشور بولیوی و شباهت های آن با آثار ایرانی

فرهنگی
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به گيتی زندگی و جاودانگی می بخشد و اهريمنان را نابود و گرفتار می كند.
برای نمونه: در ســروده گيل گمش كه متنی بابلی و يادگار حدود پنج هزار سال 
پيش اســت در مکان بر آمدن آفتاب آمده: »... دو كوه اند كه آسمان را می كشند. در 
ميان كوه ها، دروازه خورشيد كمانه زده  و آفتاب از آن جا بيرون می آيد. دو غول نر و 
ماده بر درواز كوهی كه به آسمان گشــوده پاس می دهند. تن آنها از سينه به باال از 
زمين بيرون آمده پايين تن آن ها كه كژدم است در دنيای خاک فرو رفته، ديدار آن ها 

ترس آور و نگاه آن ها مرگ آور است...« )گيل گمش،  داوود منشی زاده ص 66(

  

دست راست نگاره ای از سوئد در شمال اروپا و دست چپ نگاره ای از 
لرستان ایران

در نگاره های مصری تاجی بر سر ايزيس و اوزيريس و هوروس ديده می شود 
كه با نشان آفتاب و مار مشخص شده اند كه اين نشان نيز می تواند در همين راستا 
تفسير گردد. شاخ و يا حيوانات شــاخ دار هم به نوعی به معنی جايگاه های غروب 
و طلوع آفتاب آمده اســت. در عجايب المخلوقات آمده »... چون اسکندر به كوه 
قاف رسيد فرشته ای او را گفت هر كه از قرن )به عربی به معنی شاخ( عالم )شرق( 
به قرن ديگر )غرب( رسد ويرا ذوالقرنين می گويند...« از آنجا كه ذوالقرنين لقب 
اسکندر بوده می توان انديشيد كه اسکندر را با اين نماد بصورت جهان گشا و فاتح 
نشــان داده اند. ناگفته نماناد كه در برخی القاب قاجاری هم تا همين قرن گذشته 

پادشاهان را »صاحب قران« يعنی حکمرانان شرق و غرب جهان می ناميدند
تاج های شاخدار بر سر برخی پادشــاهان ايرانی و حتی مصری نيز می تواند به 

گونه ای نمايش چيرگی آنان بر جهان بوده باشد.

نشان های قدرت ايزدان بر آثار جيرفت 

شاخ خورشید در احادیث و روایات:
در متون كهن مصری خورشيد از ميان دو شــاخ اهريمن طلوع و غروب دارد 

كه در زمان های قديم مکان شــرق و غرب بوده و در اسطوره های مصری جايی 
بوده كه مارها و اژدهاهای تاريکی مانع نور خورشــيد بوده اند اما خورشيد از ميان 
آن طلوع می كند در احاديث اســالمی نيز اين مارها به شيطان )اهريمنان( تعبير 

شده اند. مانند روايات زير كه اهل سنت در صحيحين آورده اند:

 
ايزد بانوی ايزيس با تاج شاخ دار خورشيد

»نماز صبح را بخوان سپس تا وقتي كه خورشــيد طلوع مي كند و باال مي آيد 
نماز نخوان، چون خورشيد بين دو شاخ شــيطان طلوع مي كند« ) صحيح مسلم 
832( ولي در روايت ديگري بجاي » قرن شــيطان« ، » قرن شمس« يعني شاخ 

خورشيد آمده است،
 چنان كه پيامبر صلي اهلل عليه وسلم فرمود: » الِْفْتَنُة َها ُهَنا ، الِْفْتَنُة َها ُهَنا ، ِمْن 

ْمِس« )صحيح بخاري7092( ْيَطاِن ، أَْو َقاَل : َقْرُن الَشّ َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن الَشّ
يعني: هان آگاه باشيد كه فتنه از اين ناحيه است، از آن جا كه شاخ شيطان طلوع 
مي كند، يا فرمود: شاخ  خورشيد. )راوي شک داشت كه پيامبر صلي اهلل عليه وسلم 

شاخ شيطان گفته يا شاخ خورشيد.(.

نتیجه گیری:

همان گونه که پیشتر در نظریه هفت کشوری که در کتاب های 
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 مکان ها، آگاهی 

داشته اند و جهانیان نیز روزگاری به همین دلیل با هم پیوند نزدیک 
و فرهنگ و مذهب مشترکی داشته اند که البته در هزاران سال قبل 
به علل نامعلومی این پیوند گسیخت و جهانیان بار دگر از هم دور 

افتادند.! 
به کوتاهی باید گفت: شباهت های آداب و رسوم، جشن ها، 
زبان، نژاد، هنر، لباس و نشانه های 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 دور تر از تاریخ به هم نزدیک تر از دوره های بعدی بوده اند. 

و چه بسا با ژرف نگری در فرهنگ ملل دور افتاده گیتی بتوان 
پیوندهای بسیار نزدیکی با فرهنگ خودمان را بیابیم. نشانه هایی 
که امروز در میان ما نیست اما روزگاری وجود داشته و سرنخ های 
آن اما در ملل دیگر یافت می شود. امید است با پژوهش بیشتر این 

تاریخ های گمشده روشنی یابند..

فرهنگی
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واژگان فارسی را به کار گیریم
واژگان برابر فارسی پیشــنهادی برای آموزش و 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

بــرای بيش تر پاس داشــتن زبان فارســی  و 
رويارويی با تهاجــم فرهنگیـ   بخــش فيپا ) از 
زيرمجموعه های كتاب خانه ملــی ( در اين روزها 
خواسته اســت كه برای درخواست فيپا ، نام كتاب 

را با واگ های ) حرف ( التين ارائه شود ؟!

سس = چاشنی 
اسم = نام 

اسناد = بن نوشت ها 

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 

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 = پیشه وران 

اصواف = آوازها 

اضافه = افزودن / زیاد کــردن / افزایش و 

افزونی / فزودگی 

اضطرار = بیچارگی / بیچاره شدن / 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 / روش ها /راه ها /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 / میانه روی 

اعتراض = خورده گرفتن / ایراد گرفتن / 

واخواستن / واخواهی 

اعتراف = خستو شدن 

مینیمم = کمینه 

ماکزیمم = بیشینه 

فرهنگی
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