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سخن سردبیر
علی عسگری 

 کارشناسی علوم سیاسی

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ْل لَِولِیَِّک الَْفَرَج َو الْعاِفَیَة َو النَّْصَر َو اْجَعْلنا ِمْن َخْیِر اَنْصاِرِه َو اَْعوانِِه َو الُْمْسَتْشَهدیَن بَْیَن یََدیِْه اَلّلُهمَّ َعجِّ
با تبریک سال جدید و بهترین آرزوها برای همراهان عزیز  و خداقوت به کادر درمان که در یک سال گذشته 

فداکاری و زحمات بسیاری کشیده اند . ان شاهلل ظهور حضرت صاحب الزمان )عج( در این سال روی دهد . 
 با اتکال به خدای متعال و توسل به االئمه اطهار نشریه افق تحلیل را در سال جدید  پی می گیریم و از همه 

همراهان و هیات تحریریه عزیز کمال تشکر را دارم . 
با توجه به اینکه فروردین ماه از حیث مناسبت و رخداد ماه غنی محسوب می شود به همین جهت تصمیم بر آن 
شد که  به بخشی از رویداد های مهم و تاثیر گذار در این ماه بپردازیم البته با توجه به شرایط انتخاباتی ماه های 

آینده کشور ، بخشی از نشریه را در شماره های آتی به این امر اختصاص خواهیم داد . 
انرژی هسته ای - سیل های خسارت بار سال ۹۸ و احتمال تکرار آن در بهار  و میالد حضرت صاحب الزمان ) عج( 

از این دست مطالب است که در این شماره به آن می پردازیم . 
در بیستم فروردین ۱۳۷۲ سید شهیدان اهل قلم به فیض شهادت رسید و این روز شروع هفته هنر انقالب اسالمی 
می باشد به همین جهت شماره پانزدهم مجله افق تحلیل را به روح بلند و هنرمند شهید سید مرتضی آوینی تقدیم 

می کنیم باشد که توفیقی از روح او نصیب ما گردد . 

و من اهلل توفیق و علیه الِتکالن 
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مجله خبری تبیینی افق تحلیل

سال دوم| شماره 15 | فروردین 1400

  نوروز
نوروز،جشن بزرگ ایرانیان که ازقدیم وندیم بوده 
و روایت های تاریخ درباره پیدایش آن بسیاربسیار 
گوناگون است . احتماال ندانید اما همین کلمه نوروز 
کلمه ای درزبان فارسی میانه است وریشه درزبان 
اوستایی دارد امادرزبان امروز،این کلمه به دوشکل 
تعبیر می کنند. . نوروزعام:روزی که درآن سال نو 
شروع می شودو به روز اعتدال بهاری یعنی همان 
برابری شب وروز مشهور است  . نوروزخاص:به 
ششمین روزفروردین،نوروزخاص می گویندکه 

باعنوان روزخرداد هم ازآن یاد می شود.

  نام نوروز در زمان های قدیم
قبل ترها نوروز رابانام ناواسردا و به معنای سالی 
نو می شناختند درزمان هخامنشیان هم نوروز به 
نام)نوسارد(و)نوسارجی(مشهوربود.چیزی که قابل 
توجه است این است که این کلمات هم یک جوری 
نو بودن درشان هست که حتی اگر معنیش را ندانیم 
متوجه خواهیم شد . به نظرمن نوروزفقط مختص 
تغییرفصل و...نیست نوروزبرای نوکردن دل وعوض 
کردن حال هم هست اینکه زشتی های دل و کینه 

    مبینا نجاری        کارشناسی علوم سیاسی                                               

بهـــار بــوی 
اسم بهار وعیدنوروزکه می آید هم تن وبدنمان می لرزدوهم اینکه حال 

دلمان خوب میشود!
نه! نگران نباشید می گویم تن و بدنمان می لرزددل شوره نگیرید تن 

وبدن لرزیدنمان برای خود عید نیست برای مقدمات آن است.
مقدماتی مثل خانه تکانی و چهارشنبه سوری این راهم بگویم که همین 
خانه تکانی هم خستگی اش می چسبددرست مثل یخ دربهشت وسط 
چله تابستان که جگرآدم راسرحال می آوردخانه تکانی هم همین است،یاچهارشنبه سوری،سنم 
قد نمی دهد که قدیم ترها چقدرخاطره انگیزوخوب بوده ازبزرگترها شنیدم وگوش به گوش به 
مارسیده که قدیم ترها چهارشنبه سوری رنگ و بوی دیگری داشت مرسومات زیباتری داشت،االن 
است که جوانک هاچهارشنبه سوری رابا جنگ اشتباه گرفته اند و نارنجک دستی درست می کنند!
ازغرزدنم کم کنم می توان گفت که حال و هوای قبل عید بیشترحال خوش است مثل لباس عیدی 

خریدن که همه را ذوق زده میکند و یک ماه همه میدوند لباس میخرند 
که برای سیزده روز عید بالباس نو به عید دیدنی بروند خب بهتر است 
از بحث اصلی دور نشویم که نگویید چه نویسنده ی پرحرفی ازهردری 
صحبت کردبه جز بحث اصلی! نوشتم بوی بهار که از پیشینه عیدنوروز 

و آغاز آن برایتان بگویم پس با نام خدا شروع میکنم
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های دل رابشوریم وبسابیم دل هایمان را از اول...وفصل 
جدید و پرباری را درزندگیمان رقم بزنیم

  فلسفه ی نوروز
همان آغاز برایتان گفتم که افسانه های زیادی راجب 
نوروز وجود داردباتوجه به همان روایت های موجود 
نوروز در زمان جمشید پادشاه چهارم پیشدادی ایران به 
وجود آمده است. در اوستا، یکی از قدیمی ترین کتاب 
های ایران باستان، از فردی به نام جمشید یاد شده است.
جمشید به دستور اهورامزدا شروع به مقابله با اهریمن 
می کند چرا که اهریمن در آن زمان خسارات زیادی از 
جمله قحطی و خشکسالی به بار آورده بود، پس از آنکه 
جمشید اهریمن را شکست می دهد. دوباره شدی و 
نشاط و برکت به سرزمین ایران باز می گردد و خشکسالی 
از بین میرود مردم بعدها این روز را به نوروز یا روز نوین 
نامگذاری کردندشاعران و نویسندگان زیادی مانند 
فردوسی،ابوریحان بیرونی و طبری نیز جمشیدرا بنیان 
گذار اصلی نوروز می دانند . همچنین در روایت دیگری 
که در شاهنامه است، آمده است که جمشید در مسیر 
سفر خود به آذربایجان دستور می دهد تخت و تاج پر 
زرق و برق را تهیه کنند با تابش خورشید به این تاج زرق 
و برق دار دنیا سراسر نورمی شود و دلیل شادی مردم 
نوروز به وجود می آید . اما این ها افسانه ای بیش نیست 

واقعیت این است در تاریخ شمسی اولین روز فروردین 
را شروع عید نوروز و سال جدید می دانند. . نوروز با عبور 
خورشید از صفحه استوای زمین و حرکت آن به شمال 
آسمان شروع می شود. اعتقاد ایرانیان این است که چند 
ساعت مانده به سال نو سفره هفت سین تهیه کنند و 
با قرار دادن قرآن،سکه،سیب،سبزه سمنو و ... سفره را 
زیباتر می کنند که البته هرکدام در صرف معنای خاص 

خودش را دارد. 

  سفره هفت سین
روی این سفره چیزهایی می گذاشتند که نام آن ها 
با حرف سین شروع شود، پارسی باشد، ریشه گیاهی 
داشته باشد، خوردنی باشد، اسم مرکب نباشد و برای 
بدن سودمند باشد . هفت چیز در سفره ی هفت سین 
اولشان سین دارد اما این سفره تنها شامل این هفت 

سین نمی شود.

  نمادها درسفره هفت سین 
سبزه: نماد نوزایی و تولد مجدد ، سمنو: نماد برکت و 
فراوانی ، سماق: نماد طلوع خورشید ، سکه: نماد دارایی 
، سیب: نماد زیبایی و سالمتی ، سرکه: نماد شکیبایی و 
عمر ، سیر: نماد پزشکی درمان یا طب ، سنبل: نماد بهار

  سخن آخر
از حال وهوای خوب عید گفتم وگریه شدم)به قول 
بمی ها تبدیل به گریه شدم(،حال دلم ابری شد . 
چقدرقبل کرونا خوب بود همه چیز چقدر خوش بودیم 
و راحت عیددیدنی میرفتیم و آجیل میخوردیم بدون 
ترس از هر ویروس نحسی! زندگی قبل کرونا خیلی 
شیرین بودو قدرش را نمی دانستیم عین آدم بیماری 
که بعد بیماری قدرسالمتی اش را میداند... اما روزگار 
اینطورنخواهد ماند دوباره برمیگردیم به روزهای قبل 
کرونا دوباره از ته دل دست بزرگترها را می بوسیم و به 
دیدن شان می رویم ودید و بازدید شروع می شود صدای 
خنده های از ته دل بچه ها را می شنویم  . ما نه امیدمان 
به واکسن است نه به قطع زنجیره کرونا، ما خدایی داریم 
که می دانیم همه چیز دست اوست پس امیدی جز 
خدا نداریم . انشااهلل که حال دلتان همیشه خوب باشد 
و گریه تان از سرشوق و سالمتی و شادی مهمان خانه 

های شما باشد. 



6

O
F

O
G

H
T

A
H

L
I

L
.

I
R

O F O G H T A H L I L . I R

مجله خبری تبیینی افق تحلیل

سال دوم| شماره 15 | فروردین 1400

سالم بر عشق علیه السالم
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  سوره القصص، آیه ی 56:
»إِنََّک اَل تَْهِدی َمْن أَْحَبْبَت َولَِکَنّ اهلَلَّ یْهِدی َمن 

یَشاُء َو ُهَو أَْعَلُم بِالُْمْهَتِدیَن« 
»در حقیقت تو هر که را دوست بداری نمی توانی 
راهنمایی کنی، لیکن خداست که هر که را بخواهد 

راهنمایی می کند و او به راه یافتگان داناتر است«. 
خواب بود یا رویای صادقه؟! نمی دانم! اما از وقتی که 
در عالم خواب، با دستان مبارک پیغمبر )صلی اهلل علیه 
و آله( به عقد امام یازدهم، امام حسن عسکری )علیه 
السالم( درآمده بود، دل را باخته بود و از غذا افتاده بود 
و راضی به ازدواج با هیچ یک از خواستگاران پول دار 
و صاحب منصبش نمی شد. او عاشق شده بود و تمام 
سعی و خواسته اش رسیدن به خوِد عشق بود. دختر 
قصه ی ما، مسلمان نبود اما همان زن نورانی خواب 
هایش، یعنی اُم ابیها )سالم اهلل علیها( او را در همان عالم 
خواب، مسلمان کرد. از آن لحظه به بعد، انگار دیگر روی 
پاهایش بند نبود. از دل سختی ها گذشت، رنج اسیر 
شدن را به جان خرید و با هر چه که در توانش بود در 
برابر سختی ها استقامت کرد تا به سرزمینی که از آن، 

بوی عشق استشمام می کرد، رسید. البته امام هم 
الفبای عشق را خوب می شناخت و سهمش از 
مهر و عاطفه بی شک، بیشتر از مردم عادی زمانه 
بود. کار خدا را می بینید؟! دردانه دختِر پادشاِه 
سرزمین روم را به سامرا کشاند تا به او، درس 
عشق دهد، مسلمانش کند و بعد هم هدایت؛ اما 
انگار که خداوند در تقدیر این دختر نوشته باشد: 
»مادر شمس الشموس«؛ رسیدن نرجس خاتون 
به امام عسکری )ع( پایان قصه نبود، بلکه شروع 
یک ماجرای عاشقانه ی ناب و فرازمینی بود. از 
زن و مرد عاشق قصه ی ما، نوری متولد شد که 
زمین، هنوز برایش کوچک بود، مردی که هیچ 
یک از موجوداِت موجود در پهنه ی وسیع تاریخ و 
جغرافیا را، از پرتو گرم تابشش بی نصیب نگذاشت 
و به تناسب همت و ایمان هر کس، بر قلبش تابید 
و تا سر منزل مقصود هدایتش کرد. او که صدق 
مطلق است و از زنگاِر زشت و بد ترکیب دروغ بر 
قلب ها خبر دارد، گفت روزی می رسد که ما، 
باالخره بینا می شویم و نور را می بینیم. گفت او 
می آید و خط بطالنی می کشد بر همه ی دلمرده 
گی ها. روزی می آید و او، سیاهی روزها را سپید 
می کند و به ما، آدم های آخرالزمانی ِظلم دیده، 
طعم عدل را می چشاند و برای ما جوان های عصر 
سرعت و اینترنت و فور جی و فست فود، راهی 

نشان می دهد تا آغوش خوِد خوِد خدا. که خدا خود ما را 
به صبر، امر کرده است.

  سوره روم، آیه ی60:
َنَّک الَِّذیَن  »َفاْصِبْر إَِنّ َوْعَد اهلَلِّ َحٌقّ  َواَل یَْسَتِخَفّ

اَل یُوِقُنوَن«
»پس تو صبر پیشه کن، که وعده خدا البته حق و 
حتمی است و مراقب باش که مردم بی علم و یقین 
و ایمان )مقام حلم و وقار( تو را به خفت و سبکی 

نکشانند«.
او که امام است و امام بودن را خوب بلد است؛ از اوضاع 
ما اگر می پرسید، باید بگویم که ما، به همه بزنگاه های 
حساس تاریخ دیر رسیدیم. ما دیر رسیدیم و میخ و در، 
کارِ خود را کرده بودند. دیر رسیدیم و ُحَجت خدا، ضربت 
خورده بود و جوی خون در محراِب مسجد کوفه، جاری 
شده بود. دیر رسیدیم و زنی و دختری، بی َمعجر، بی 
َمحرم، در کوچه پس کوچه های شام، مسخره شدند. 
آنقدر دیر رسیدیم که دیگران ظلمت را کنار زدند و 
چیزی مثل انقالب از دل نور و روشنایی، متولد شد. 

دیر رسیدیم و ندیدیم امام را، چمران را. دیر رسیدیم 
و قطعنامه امضا شده بود و جام زهر نوشانده شده بود 
و ساِل هشتِم جنگ هم به پایان رسیده بود. ما به دهه 
شصت و آوینی اش هم نرسیدیم؛ در دهه هفتاد کودک 
بودیم و در ساِل هشتاد و هشت، هنوز حِق رای نداشتیم. 
به خودمان که آمدیم و تا خواستیم بفهمیم دور و بَرمان 
چه خبر است، ُسفره ی دفاع از حریِم َحَرم هم جمع 
شده بود. ما، به همه بزنگاه های تاریخ دیر رسیدیم و 
انگار که دیر رسیدگاِن همیشه ی تاریخیم. اگر کوچه 
ی بنی هاشم و محراِب مسجد کوفه و کربال و خرمشهر 
و تهران و حلب، به دیر رسیدنمان شهادت می دهند؛ 
حتما زمیِن زیر پایمان هم، به بودنمان، در روزهاِی سرِد 
منتهی به قرن بیست و دو کرونایی، هم شهادت خواهند 
داد. شهادت خواهند داد که ما، در سرماِی روزهای 
اَبری، چطور روزگار گذراندیم؛ چگونه مبارزه کردیم و 
چرا شکست خوردیم و دلیل پیروزی مان چه بود. ما که 
نه از حکمِت دیر رسیدنمان َسر َدر آوردیم و نه از حکمِت 
بی امامی مان؛ اما کاش تاریخ منصفانه بگرَدد. کاش حتی 
به اندازه ی آدم های بِد تاریخ هم فرصت دیدار داشتیم 
و کاش لحظه ایی، در عمرمان چشمک می زد و 
می درخشید و محل تالقی دیدار می شد. اسم 
این دویدن ها، راه رفتن ها، نفس کشیدن ها و 
خسته شدن ها هر چه که هست، باشد. ما باید از 
این روزمره ی خسته کننده بگذریم و با تکیه بر 
عصای ایمان، امید و حرکت این اقیانوس فاصله 
را بشکافیم و با موسی دوران همراه و همقدم و 
هم مسیر شویم، آن وقت شاید بشود که کمی 

زندگی کنیم.

  سوره حدید، آیه ی ۲5:
»لََقد أَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َوأَنَزلنا َمَعُهُم 
الِکتاَب َوالمیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط  َوأَنَزلَنا 
الَحدیَد فیِه بَأٌس َشدیٌد َوَمناِفُع لِلّناِس َولَِیعَلَم 
َ َقِويٌّ  ُ َمن یَنُصُرُه َوُرُسَلُه بِالَغیِب  إِنَّ اهللَّ اهللَّ

َعزیٌز«
»ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، 
و با آن ها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حّق 
از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم 
قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که 
در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، 
تا خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری 
می کند، بی آنکه او را ببینند؛ خداوند قّوی و 

شکست  ناپذیر است«.

   زهره صالحی         کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی      

نه در دشت و صحرا و نه در کوی و برزن، بلکه او را در قلبش، همان جا که خانه امن خداست، دیده بود. او را در خشم 
صاحب منصبان و روشنایی لبخند خدا یافته بود و دل داده بود به دست تقدیری که حضرت 
حق برایش رقم می زد. او، دل داده بود به دست زنی که مثل نور، در خواب هایش می 
درخشید و با دست های مادرانه اش، دختِر نا بلِد قصه ی ما را رشد می داد و از دل بحران ها 
می گذراند تا به حضرت عشق علیه السالم برساند. او در نهالستاِن خوشرنگ و لطیِف لبخنِد 
آن زن- فاطمه سالم اهلل علیها- که در عالم خواب و رویا دیده بود، قد کشید و بزرگ شد. تَِه 

این ماجرای عجیِب عاشقانه هم این شد، که خدا خواست و دختر را با معجزه ی عشق و امید هدایت کرد.
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سید مرتضی آوینی) زاده ۲1 شهریور 
1۳۲6(  در شهر ری  کارگردان فیلم 
مستند و روزنامه نگار حوزه فرهنگی . 
مجموعه فیلم های مستند تلویزیونِی او 
درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت 

فتح شناخته شده است.

به یاد سید شهیدان اهل قلم 
)از کامران تا مرتضی( 
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  دوران پیش از انقالب : 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در شهرهای 
زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند. او از کودکی 
با هنر انس داشت. شعر می سرود، داستان و مقاله 

می نوشت و نقاشی می کرد
به گفته بسیاری از آشنایان و نزدیکان آوینی، او در 
جوانی متحّول شد و زندگی او در آغاز دهه ۱۳۴۰ با 

سال های انقالب فرق بسیار داشت
آوینی در سال ۱۳۴۴ به عنوان دانشجوی معماری 
وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. غزاله 
علیزاده، شهرزاد بهشتی و امیر اردالن از دوستان دوران 

دانشجویی او بودند. 
او با مریم امینی )زاده ۱۳۳۶( ازدواج کرد. به گفته 
همسرش، آن ها پیش از ازدواج آشنایی چند ساله 
داشتند )از پانزده سالگی( و با هم کتاب ردو بدل 

می کردند، و به کنسرت و سخنرانی می رفتند.
او که در آغاز خود را »کامران آوینی« معرفی می کرد، 
به اشعار فروغ فرخزاد، احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث 
عالقه داشت. به ظاهر خود می رسید، کراوات می زد، و 

به فلسفه غرب عالقه مند بود. 

  دوران پس از انقالب : 
معماری را با عالقه زیاد یادگرفت، ولی بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی  بنا به ضرورت های انقالب آن را کنار 

گذاشت و به فیلم سازی پرداخت.
از اولین کارهای او در گروه جهاد می توان به مجموعه  
شش روز در ترکمن صحرا، سیل خوزستان و مجموعه 
مستند خان گزیده ها اشاره کرد. گروه جهاد اولین 
گروهی بود که بالفاصله بعد از شروع جنگ به جبهه 
رفت. دو نفر از اعضای گروه در همان روزهای اول جنگ 
در قصر شیرین اسیر شدند و نفر سوم، در حالی که تیر 
به شانه اش خورده بود، از حلقه محاصره گریخت. پس 
از یک هفته که خرمشهر سقوط کرد و گروه که تازه 
توانسته بود شکل دوباره به خود بگیرد، راهی منطقه 
شد. آن ها در جستجوی حقیقت ماجرا به خرمشهر و 
آبادان رفتند که سخت در محاصره بود. تولید مجموعه 

حقیقت این گونه آغاز شد.
کار گروه جهاد در جبهه ها ادامه یافت. عملیات 
والفجر هشت که شروع شد، گروه دیگر منسجم و منظم 
شده بود. همین شد که مجموعه تلویزیونی روایت 
فتح در همان حال و هوا شکل گرفت و تا آخر جنگ 
هم ادامه پیدا کرد. آوینی می گوید )انگیزش درونی 
هنرمندانی که در واحد تلویزیونی جهاد سازندگی 
جمع آمده بودند، آن ها را به جبهه های دفاع مقدس 
می کشاند، نه وظایف و تعهدات اداری. روح کارمندی 
نمی توانست در این عرصه منشأ فعل و اثر باشد. 
گروه های فیلم برداری ما با همان انگیزه هایی که 
رزم آوران را به جبهه کشانده بود کار می کردند... 
این جا عرصه ای نبود که فقط پای تکنیک یا هنر 

درمیان باشد(
با پایان جنگ و در فاصله سال های پایان جنگ و 
تأسیس مؤسسه روایت فتح، آوینی نوعی فعالیت 
هنری- مطبوعاتی را تجربه کرد. او در این دوره به 
سینما، هنر، فرهنگ واحد جهانی و مواجهه آن با 
مسائل مختلف فکر می کرد. حاصل همه آن فکر 
کردن ها، تحقیق ها و مباحثات، نوشته هایی است 
که از او به جا مانده. تأمالتی در ماهیت سینما که در 

فصل نامه فارابی به چاپ رسید و بعد مقاالتی با عناوین 
جذابیت در سینما، آینه  جادو، قاب تصویر، زبان سینما 
و... که از فروردین سال ۱۳۶۸ در ماهنامه سوره منتشر 
می شد. مجموعه این مقاالت در کتاب آینه  جادو که 
جلد اول از مجموعه مقاالت و نقدهای سینمایی اوست 

جمع آوری شد.
هرچند آشنایی با سینما در طول مدت بیش از ده 
سال مستندسازی و تجارب او در زمینه کارگردانی 
مستند و به خصوص مونتاژ باعث شد که قبل از هر چیز 
به سینما بپردازد، ولی فکرها و حرف های او بیش تر 
از این ها بود. او در کنار تألیف مقاالت تئوریک درباره  
ماهیت سینما و نقد سینمای ایران و جهان، مقاالت 
متعددی در مورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر 
جدید اعم از رمان، نقاشی، گرافیک، تئاتر، هنر دینی 
و سنتی، هنر انقالب و... تألیف کرد که بیش تر آن ها 
در ماهنامه سوره به چاپ رسید. طی همین دوران 
در خصوص مبانی سیاسی- اعتقادی نظام اسالمی و 
والیت فقیه، فرهنگ انقالب در مقابله با فرهنگ واحد 
جهانی و موضوعات دیگر تفکر و تحقیق کرد تا بتواند 
جواب هایی برای همه  سؤال هایی که داشت پیدا کند.

اواخر سال ۱۳۷۰ مؤسسه فرهنگی روایت فتح به 
دستور رهبر انقالب  تأسیس شد تا به کار فیلم سازی 
مستند و سینمایی درباره دفاع مقدس بپردازد و تهیه 
مجموعه روایت فتح را که بعد از پذیرش قطع نامه 
رها شده بود، ادامه دهد. آوینی و بقیه  گروه، سفر به 
مناطق جنگی را از سر گرفتند و طی مدتی کم تر از 
یک سال، کار تهیه  شش برنامه از مجموعه  ده قسمتی 
شهری در آسمان را به پایان رساندند و مقدمات تهیه 
مجموعه های دیگری را درباره  آبادان، سوسنگرد، 
هویزه و فکه تدارک دیدند. اگرچه مقارن با همین 

زمان، فعالیت های مطبوعاتی او نیز ادامه داشت.
او از منتقدان  سیاست های فرهنگی  سید محمد 

خاتمی)وزیر ارشاد دولت هاشمی(   بود.
 شهری در آسمان که به واقعه  محاصره، سقوط 
و بازپس گیری خرمشهر می پرداخت، در ماه های 
تلویزیون پخش شد، اما برنامه وی برای تکمیل این 
مجموعه و ساختن مجموعه های دیگر با شهادتش  در 
اثر اصابت ترکش مین در روز بیستم فروردین ۱۳۷۲ 

در فکه ناتمام ماند.

شش روز در ترکمن صحرا 1
۲ سیل خوزستان

۳ خان گزیده ها
4 حقیقت

5 با دکتر جهاد در بشاگرد
6 هفت قصه از بلوچستان

7 با تیپ المهدی در محور رأس البیشه
8 شیر مردان خدا! کرب وبال در انتظار است

9 روایت فتح
10 شهری در آسمان

1 هر آنکه جز خود
۲ آئینه جادو

۳ توسعه و مبانی تمدن غرب
4 گنجینه آسمانی

5 یک تجربه ماندگار
6 فردایی دیگر

7 حلزون های خانه به دوش
8 رستاخیز جان

9 آغازی بر یک پایان
10 فتح خون

11 امام و حیات باطنی انسان
1۲ با من سخن بگو دوکوهه

1۳ مرکز آسمان
14 نسیم حیات

15 سفر به سرزمین نور
16 انفطار صورت )در باب مبانی نظری هنر( 

مجموعهآثار

کتابها
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   علی سلیمانی         کارشناس ارشد علوم سیاسی        

انرژی هسته ای 
دیگر حق مسلم ما نیست !

بیستم فروردین به عنوان روز ملی فناوری 
هسته ای نام گذاری شده است. فناوری هسته ای 
در ظاهر یک شاخه علمی است که نشان دهنده 
پیشرفت علمی یک کشور است اما در عمل برای 
ما تبدیل به نماد استقالل شده که داشتنش فراتر 
از یک علم باعث اقتدار، غرور ملی و نماد ایستادگی 

است.
رسیدن به دانش و فناوری هسته ای برای ایران 
با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است، شاید 
بتوان شروع پرونده هسته ای ایران به عنوان یک 
موضوع سیاسی و یک بحران را در زمان دولت 
هشتم دانست.جایی که دولت سید محمد خاتمی 
که خود را یک دولت تعامل گرا می دانست و با 
ایده ای مانند گفتگوی تمدن ها سعی در نشان 
دادن چهره ای تعامل گرا از خود داشت و با شروع 

مذاکرات هسته ای با تروئیکای اروپا برای اثبات 
حسن نیت خود در تعامل، عمال آغازگر سیاسی 
و حتی جناحی وانتخاباتی کردن پرونده هسته ای 
ایران بود. دولت خاتمی با سپردن پرونده به دبیر 
شورای عالی امنیت ملی به عنوان مذاکره کننده 
ارشد، به اسم تعامل شروع به متوقف کردن روند 
پیشرفت کشور کرد تا به تعبیر خود کشور را از 
بحران نجات دهد اما پس از انجام تعلیق فعالیت 
های هسته ای، حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
هم به وعده خود عمل نکرد و بر خالف تضمینی که 
به طرف ایرانی درباره تفسیر واژه تعلیق داده بود، 
نه تفسیر ایران از تعلیق بلکه تفسیر طرف غربی را 
قانونی و الزم االجرا دانست. آژانس در حالی این 
کار را انجام داد که طرف ایرانی در جریان مذاکرات 
به آنها هشدار داده بود در صورت عدم توافق و 

شکست تیم ایران در این مذاکرات، جریانی دیگر 
و با تفکر تند و مخالف دولت فعلی برنده انتخابات 
خواهد شد و روی کار خواهد آمد، از این رو دولت 
هشتم و تیم مذاکره کننده ی آن اولین گروه در 
کشور بودند که مساله هسته ای را تبدیل به عاملی 
برای منافع جناحی و پیروزی در انتخابات کردند. 
در انتهای دولت هشتم و بعد از چیدن میوه عراق 
از باغ مذاکرات سعدآباد، با دستور رهبر انقالب 
همان دولتی که فعالیت های هسته ای را تعلیق 
کرده بود، به علت عدم پایبندی طرف مقابل به 
تعهدات، مجبور به رفع تعلیق و آغاز مجدد فعالیت 

های هسته ای شد.
با شروع دولت نهم سرعت پیشرفت هسته ای 
کشور زیاد شد و همزمان با پیشرفت هسته ای 
کشور تهدیدات و تحریم های طرف غربی ادامه 
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داشت اما در ایران درصد غنی سازی هر روز بیشتر 
می شد تا جایی که ایران به توانایی غنی سازی 
بیست درصد دست پیدا کرد که این زنگ خطر 
برای طرف غربی بود و باعث شد با بسته های 
پیشنهادی جدیدی وارد مذاکرات شود، مذاکراتی 
که متفاوت از مرتبه قبلی بود زیرا ایران دیگر در 
ابتدای مسیر هسته ای شدن نبود بلکه ایران هسته 
ای شده بود و در این راه پیشرفت چشم گیری 
داشت. البته این پیشرفت در دور اول مذاکرات 
در دولت نهم یعنی بعد از برکناری علی الریجانی 
و جایگزینی سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای 
عالی امنیت ملی و شروع مذاکرات در سال ۸۶ 
اتفاق افتاد، مذاکرات طوالنی که نماینده ایران 
با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت 
که بعد از این مذاکرات سوالنا آن را ناامید کننده 
دانست اما این مذاکرات طوالنی این فرصت را 
برای ایران ایجاد کرد تا همزمان با این مذاکرات 
بتواند چرخه فناوری هسته ای را تکمیل کند. در 
زمان گفتگوهای نماینده ایران با طرف مقابل برای 
اولین بار ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا وارد 
مذاکرات که در ژنو در حال انجام بود، شد. همزمان 
با به قدرت رسیدن اوباما و در سومین سالگرد روز 
ملی فناوری هسته ای ایران از دو توانمندی جدید 
هسته ای رونمایی کرد، این پیشرفت ها باعث 
می شد بسته های پیشنهادی غرب درباره تعلیق 
فعالیت های هسته ای ایران تغییر کرده و بروز شوند 
اما هیچکدام از این بسته ها در برابر آنچه غرب از 
ایران می خواست دستاورد خاصی عاید ایران نمی 

کرد. در این دوره دولت تمام تالش خود را برای 
تبدیل فناوری هسته ای به عنوان یک مولفه قدرت 
ملی و نه منافع جناحی انجام داد اما اتفاقات سال 
۸۸ طرف مقابل را به طمع انداخت و باعث ایجاد 
خلل در روند مذاکرات شد، اتفاقاتی که هنوز بعد 
از گذشت بیش از یک دهه تاثیرات منفی خود بر 
کشور را همچنان نشان می دهد. این سیر مذاکرات 
بعد از سال ۸۸ و پیشرفت روز افزون صنعت هسته 
ای ایران در حال رسیدن به نقطه مطلوب ایران بود 
که با نزدیک شدن به انتخابات سال۹۲ و ارسال 
پالس دوگانه معیشت_هسته ای، طرف غربی به 
امید پیروزی این گفتمان مذاکرات با دولت مستقر 

را متوقف و به بعد از انتخابات موکول کرد.
دولت یازدهم به قدرت رسیدن خود را مدیون 
قربانی کردن صنعت هسته ای کشور پیش پای 
منافع جناحی است. رئیس دولت در تبلیغات 
انتخاباتی با ایجاد دوگانه معیشت_هسته ای 
وتبدیل مولفه ی قدرت ملی به گروگان منافع 
جناحی توانست رئیس جمهور شود. از ابتدای 
دولت یازدهم مذاکرات با ۵+۱آغاز شد و به علت 
وعده صد روزه ی رییس دولت، اصرار خاصی 
وجود داشت که در صد روز اول یک توافق اولیه 
صورت بگیرد که این اتفاق رخ داد و توافق موقت 
ژنو صورت گرفت. در حین مذاکرات و در زمانی که 
ایران نیاز به داشتن دست برتر در مذاکره داشت 
رییس دولت هر بار که صحبت می کرد یک پالس 
ضعف به طرف مقابل ارسال می کرد، در ابتدای 
مذاکرات از خزانه خالی گفت،روزی دیگر مشکل 

آب خوردن و ازدواج جوانان و... را به نتیجه مذاکرات 
گره زد و کار به جایی رسید که وزیر خارجه ایران، 
که رییس جمهور انتقال پرونده هسته ای از شورای 
عالی امنیت ملی به وی را افتخار خود می دانست، 
اعالم کرده بود هر توافقی بهتر از عدم توافق است، 
که البته دلیل این صحبت ایشان را می توان در 
سخنان جناب ظریف در شورای روابط خارجی 
آمریکا جستجو کرد، سخنانی که ایشان سابقه 
بیانش را در دیدار دونفره با البرادعی رییس آژانس 
انرژی اتمی در زمان مذاکرات سعدآباد داشته است. 
دولت یازدهم را می توان نمونه کامل دولتی دانست 
که یک مولفه قدرت ملی را تبدیل به یک موضوع 
سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی و... کرد و آن را 
از مولفه ی قدرت بودن تبدیل به یک نقطه ضعف 
و چشم اسفندیار برای کشور کرده است. دولتی که 
قصد داشت با برجام توان هسته ای را حفظ کرده 
و اقتصاد کشور را هم سامان دهد، حاال نه تنها 
فناوری هسته ای به عنوان یک مولفه برای چانه 
زنی ایران از بین برده است بلکه با گره زدن اقتصاد 
کشور به برجام، اقتصاد را هم شرطی کرده و باعث 
شده مولفه قدرت کشور در دیدگان ملت تبدیل به 
عامل فروپاشی اقتصادی شود، در حالی که تا قبل 
از آمدن این دولت نگاه به فناوری هسته ای اینگونه 
نبود که آن را عامل مستقیم و متصل به اقتصاد 
قلمداد کنند، می توان این ارتباط و شرطی سازی 
و عادت به هزینه کردن و نابودی مولفه های قدرت 

را بزرگ ترین دستاورد برجام دانست.
ومن اهلل التوفیق 
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واقعه ی کربال حماسه ای پرشکوه و عاشقانه 
است که با گذشت قرن ها از وقوع آن هم چنان 
دل های عاشقان جهان را با خود همراه می کند 
و گوشه ای از حقیقت انسان و عشق الهی را 
به آن ها می نمایاند. پژوهش های بسیاری 
درباره ی این واقعه انجام شده، بسیاری تالش 
کرده اند تا بخشی از مفاهیم عرفانی و عمیق 
آن را رمزگشایی کنند اما هم چنان حق مطلب 
درباره ی آن گفته نشده است. فتح خون از 
معدود کتابهاست که توانسته  در این راه 
موفقیتی به دست آورد و بخشی از تجلی عشق 

در عاشورا را روایت کند.

خالصهکتابفتحخون)روایتمحرم(
کتاب فتح خون)The Victory of Blood( اثر 
شهید سید مرتضی آوینی  در دو پاره  ماجرای 
عاشورا را شرح می دهد. ماجراهای عاشورا 
از ماه رجب سال 60 تا ماه محرم سال 61 در 
بخش اول این کتاب به  صورت مختصر توصیف 
شده اند. هدف از بیان وقایع عاشورا در این 
بخش از کتاب نگاهی به شخصیت های واقعه ی 
کربال و تغییر و تطوری است که در احواالت هر 

یک از آن ها رخ می دهد.
در پارة دوم کتاب فتح خون از دید راوی به 
تحلیل و واکاوی معنوی و روحانی این ماجراها 
پرداخته می شود. راوی که به نوعی نمایانگر 
طرز فکر آوینی است، با دیدی عارفانه به 
واقعه ی کربال نگاه می کند و سعی می کند با 

چشم باطن به فراتر از ظواهر ماجرا بنگرد و در 
این راه خواننده را با خود همراه کند و جلوه ای 

از آسمان را در زمین به او نشان دهد.
امام و اصحاب  از  با سخن گفتن  آوینی 
عاشورایی او در فتح خون، روایتی از فطرت 
الهی انسان در عاشورا و واقعه ی کربال ارائه 
می دهد. از این منظر، عاشورا دیگر تنها یک 
واقعه ی تاریخی نیست که قرن ها از وقوع اش 
می گذرد، بلکه عاشورا حقیقتی تکرارشونده 
در هر زمان و مکان است و درون مایه ی آن 
عشق است. امام در بطن ماجرای عاشورا تجلی 
عشقی فرازمینی و الهی است که با اندیشیدن 
و با چشم دل دیدن او می تواند اسالم واقعی را 

به خواننده بنمایاند.

مروریبرفصلهایفتحخون
فتح خون کتابی ناتمام از آوینی است که 
انتشارات واحه آن را پس از شهادت نویسنده 
منتشر کرد. فتح خون در ده فصل »آغاز 
هجرت عظیم «، »کوفه« ، »مناظره ی عقل 
و عشق« ، »قافله ی عشق در سفر تاریخ« ، 
»کربال«، »ناشئه الیل« ، »فصل تمییز خبیث از 
طّیب )اتمام حجت («، »غربال دهر«، »سیاره ی 
رنج« و »تماشاگه راز« روایت می شود. آوینی 
پیش تر دو فصل ششم و نهم کتاب را در مجالت 
»سوره« و »کتاب مقاومت« منتشر کرده بود. 
فصل دهم نیز شامل تعدادی از یادداشت ها و 

دست نوشته های پراکنده ی آوینی است.
آوینی در متن کتاب از احادیث و آیات متعدد  فی  معر

کتاب
وایت محرمفتح خون ر
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قرآن استفاده کرده است و به رویداهای تاریخی 
هم چون »یوم الترویه« اشاره کرده است. برای 
نمونه به حدیثی از پیامبر در حکمت العقول 
ص54 اشاره می شود که در آن از پیامبر نقل 
شده »در آخر الزمان برادری مورد اعتماد 
و درهمی حالل کمترین چیزهایی هستند 
که می توان یافت«. آوینی در فتح خون با 
بیان مظلومیت سیدالشهدا و یارانش نقبی 
به حقیقت ماجرای عاشورا می زند و از راز و 

رمزهای آن پرده برمی دارد.

خون فتح نگارش سبک و مضمون
مرتضیآوینی

شهید مرتضی آوینی قلمی قوی و نگاهی 
عمیق دارد. در جای جای آثار او می توان بینش 
خاص او را دید. یکی از درون مایه های اصلی آثار 
آوینی، انسان و انسانیت به خصوص در دوران 

مدرنیته و سکوالریسم قرن بیستم است.
آوینی از شرایط انسان جدید در جهان 
مدرن که مانند یک دستگاه عظیم به صورتی 
هراس آور و غیر انسانی با تاکید به نظم و دقتی 
ماشینی کار می کند، سخن می گوید. شرایطی 
که در آن انسانیت، آزادی و اختیار آدمی روز به 
روز کاهش می یابد و انسان ناگزیر شخصیت و 

کیفیت معنوی اش را از دست می دهد.
از این رو، آوینی در کتاب فتح خون، عاشورا 
را تحولی می داند که قادر است به عنوان منبعی 
تمام نشدنی در هر دوره و زمانه ای وضعیتی 
جدید در برابر آدمی قرار دهد و نجات دهنده ی 

او از جهان تنگ و روزمرگی های کوچک او باشد. 
روایت محرم می تواند احساس حیرت انگیز وجود 
و حضور در جهان را به خواننده اش یادآوری کند.

شبنگارششهیدآوینی؛ازتاریخ
رواییتاداستانروایی

روایت واژه ای گره خورده با نام آوینی است. 
هر وقت که از آوینی صحبت می شود، آثار روایی 
او به ویژه مجموعه ی مستند های »روایت فتح« 
به ذهن خطور می کند. روایت چیست؟ روایت 
را در همه جا می توان دید: در داستان، تئاتر، 
اسطوره، تاریخ و حتی در گپ و گفت های روزانه. 
روایت در تمام جنبه های مختلف زندگی وجود 
دارد؛ حتی در زمان انسان های اولیه که هنوز 
زبان را نیاموخته بودند، روایت وجود داشت. 
اولین تصویرهایی که آدمی بر دیواره های غار 
کشید، نوعی روایت هستند. در واقع، جامعه 
بدون روایت وجود ندارد. قصه و قصه گویی یکی 
از ویژگی های اصلی روایت است. متن روایی با 
ارجاع به حوادثی در زمان و مکانی مشخص و 
با شرح شخصیت های آن از طریق صدای یک 
راوی، مضمون های مورد نظر را به خواننده و 

شنونده می رسانند.
وجود راوی نقش محوری در تمام متون روایی 
دارد. روایت صوتی آوینی در مستندهای روایت 
فتح و راوی در کتاب فتح خون، عنصری برای 
ایجاد نظم و هماهنگی رخدادهای داستانی 
محسوب می شوند. هویت راوی و شیوه هایی 
که برای روایت ماجراها اتخاذ می کند، یکی 
از علت های تفاوت متن های روایی است. از 
این نظر شهید مرتضی آوینی در فتح خون با 
شیوه ی خاص روایت کوشیده تا عالوه بر بیان 
حقیقت ماجرای کربال و پرده برداشتن از راز 

بزرگ این واقعه ی عظیم، شیفتگی و ارادت خود 
را در قالب بهترین و زیباترین جمالت بیان کند.

زندگیوآثارشهیدمرتضیآوینی
شهید مرتضی آوینی )1۳۲6- 1۳7۲ ( که در 
دانشکده ی هنرهای زیبا معماری می آموخت 
با پیروزی انقالب اسالمی دانشگاه را رها کرد 
و به فیلم سازی روی آورد. اولین فیلم هایی که 
او ساخت می توان به مجموعه ی »غائله گنبد«، 
»سیل خوزستان« و »ظلم خوانین« اشاره کرد. 
او هم زمان فعالیت های مطبوعاتی خود را در 
اواخر سال 1۳6۲ با نگارش در نشریه »اعتصام 

ارگان انجمن اسالمی« آغاز کرد.
مجموعه ی پژوهش ها و مقاالت آوینی در 
زمینه ی سینما، هنر و فرهنگ که در مطبوعات 
گوناگون از جمله ماهنامه سوره منتشر شده 

بودند، در کتاب »آینه جادو« جمع آوری شد.
آوینی از اواخر سال 1۳70 در قالب مجموعه ی 
»روایت فتح« به کار فیلم سازی مستند و 
سینمایی با محور جنگ مشغول شد. او در این 
مجموعه به روایت هایی از جنگ و حال و هوای 
رزمندگان پرداخت و برای هر قسمت متن هایی 
روایی نوشت که هم زمان با پخش تصاویری از 
محدوده های جنگی پخش می شد. مجموعه ی 
»شهری در آسمان« نیز مستندی درباره ی 
محاصره و آزادسازی خرمشهر است که با 
شهادت آوینی به هنگام ساخت مستندی در 

فکه ناتمام ماند.
کتاب های »توسعه و مبانی تمدن«، »گنجینه ی 
آسمانی گفتار متن فیلم های روایت فتح«، 
»آغازی بر یک پایان«، »فردایی دیگر )مجموعه 
به دوش«،  خانه  »حلزون های  مقاالت («، 
»رستاخیز جان« و »حکومت فرزانگان  )مروری 
بر مبانی حاکمیت سیاسی در اسالم(« از سایر 
آثار مکتوب شهید مرتضی آوینی است. در 
صورت عالقه به آثار آوینی با خرید فایل صوتی 
گفتارهای آوینی و دانلود کتاب های او می توانیم . 

دربخشیازفتحخونمیخوانیم

»راوی: حسین دیگر هیچ نداشت که فدا کند، 
جز جان که میان او و ادای امانت ازلی فاصله بود... و 
این جا سدره المنتهی است. نه... که او سدره المنتهی 
را آن گاه پشت سر نهاده بود که از مکه پای در طریق 
کربال نهاد... و جبرائیل تنها تا سدره المنتهی هم سفر 
معراج انسان است. او آن گاه که اراده کرد تا از مکه 
خارج شود گفته بود: َمن کاَن فینا باذالً ُمهَجَتُه و 
ُمَوطناً علی لِقاء اهللِ نفسُه َفلیرَحل َمَعنا، َفاننی راِحُل 

ان شاَءاهللُ تعالی.
سدره المنتهی مرزدار قلمرو فرشتگان عقل است، 
عقل بی اختیار. اما قلمرو آل کسا، ساحت امانت داری 

و اختیار است و جبرائیل را آن جا بار نمی دهند که 
هیچ، بال می سوزانند. آن جا ساحت اِنی اَعلَُم ما 
التَعلمون است، آن جا ساحت علم لدنی است، 
رازداری خزاین آسمان ها و زمین؛ آن جا ُسُبحات 
فنای فی اهلل است و بقای باهلل، و مرد این میدان 
کسی است که با اختیار، از اختیار خویش درگذرد 
و طفل اراده اش را در استان ارادت قربانی کند... 
و چون این چنین کرد، درمی یابد که غیر او را در 

عالم اختیار و اراده ای نیست و هرچه هست اوست.
فرشتگان عقل به تماشاگه راز آمده اند و مبهوت 
از تجلیات علم لدنی انسان، به سجده افتاده اند تا 

آسمان ها و زمین، کران تا کران، به تسخیر انسان 
کامل درآید و رشته اختیار دهر به او سپرده شود؛ 
اما انسان تا کامل نشود، درنخواهد یافت که دهر، 
بر همین شیوه که می چرخد، احسن است. چشم 
عقل خطابین است که می پرسد: اَتَجَعُل فیها َمن 
یفِسُد فیها و یسِفُک الِدماء... اما چشم دل خطاپوش 
است. نه آن که خطایی باشد و او نبیند... نه! می بیند 
که خطایی نیست و هرچه هست وجهی است که 
بی حجاب، حق را می نماید. هیچ پرسیده ای که عالم 
شهادت بر چه شهادت می دهد که نامی این چنین 

بر او نهاده اند؟«
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در پنجم فروردین سال نود و هشت، ملت ایران با 
خبر شوکه کننده ای روبرو شد و مردمی که درحال 
برگزاری مراسم عید بودند؛ دچار بهت و حیرت شدند. 
خبر وقوع سیل در بیش از ۵ استان کشور و آسیب و 
تلفات ناشی از این سیل بر ناگواری خبر افزود. رحمانی 
فضلی، وزیر کشور اعالم کرد: سیل به استان های ایران 

بیش از سی هزار ملیارد تومان خسارت وارد کرده.
 آسیب دیدگی نواحی سرپل ذهاب، پلدختر و ... در 
حدی بود که مردم آن نواحی، خانه ها و منزلشان را از 
دست دادند و بی پناه و سرگردان شدند. در کرمانشاه 
داغدارانی که هنوز زخم های زلزله بر تن و روح شان 
مانده بود طغیان رودخانه الوند در سرپل ذهاب 
زندگی ساکنان این منطقه بار دیگر به ورطه نابودی 
کشاند. چادر و اتاقک های پیش ساخته ای که هنوز 
بسیاری از مردم این دیار در آن ساکن بودند  این بار 
زیر آب رفت و زندگی آنان را با دشواری هایی رو به رو 
کرد.)برنا( در همان روزهای ابتدایی حادثه، موجی از 
همدلی و همیاری مردم راه افتاد و گروه های جهادی، 
خیریه ها مردمی، نهاد های کمک رسان مردمی ، 
موسسات و نهاد های امداد رسانی به کمک مردم 
سیل زده شتافتند. مردم خود داوطلبانه انواع کمک 
های نقدی و غیر نقدی خود را به مناطق محروم و 
سیلزده به واسطه گروه های جهادی و موسسات 
خیریه و امدادی می رساندند. اما کمک های مردم 
و گروه های جهادی، نسبت به وخامت اوضاع کافی 
نبود. متاسفانه برخی از مسئولینی که این حادثه با 
کارشان مرتبط بود به بهانه غافلگیری از میدان خارج 
شدند و شانه خالی کردند. اما باتوجه به اینکه سازمان 
های هواشناسی، از چندین روز قبل از وقوع حادثه، 
ورود سامانه بارشی متراکم و  بارندگی شدید را در 
نواحی استان های ایران پیش بینی کرده بودند؛ آیا 
واقعاً مسئوالن پیش از وقوع سیل اطالعات کافی در 
خصوص احتمال وقوع آن را داشتند و یا اینکه هیچ 

نهاد مرتبطی هشدارهای الزم را در این خصوص 
نداده بود؟ حتی سازمان هواشناسی خوزستان 
قبل از حادثه، طی چند نامه به یازده مرجع قانونی 
کشور و استان، نسبت به پیگیری های الزم هشدار 
داده بود. در یکی از این نامه ها عینا ذکر شده بود که: 
توصیه می گردد نسبت به مدیریت خروجی سدهای 
استان در جهت کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات 
الزم در نظر گرفته شود. همچنین به عموم مردم 
توصیه می گردد از تردد غیرضروری در مسیرهای 
کوهستانی و اسکان در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها 

جدا خودداری کنند.)تسنیم( 
در میان کمک رسانی ها به مردم محروم و بی پناه از 
کمک های شهید حاج قاسم سلیمانی نیز نباید غافل 
شد. در اوج سیل های خوزستان شهید سلیمانی در 
مصاحبه ای، موکب های اربعین حسینی را برای 
کمک رسانی به سیلزده ها فراخواند همچنین ایشان 
از جوانان و نیروهای تازه نفس برای امداد رسانی 
دعوت کرد. حجت االسالم والمسلمین سید محمود 
موسوی: سردار سلیمانی مجدداً سفری به خوزستان 
داشتند که به شادگان رفتند. دو روز در شادگان 
ماندند و شخصاً روستا به روستا، محله به محله، بازدید 
می کردند و در آنجا شخصا دستوراتی را برای بهبود 

اوضاع صادر کردند.)ایسنا(
همچنین حاج قاسم سلیمانی جبهه های مقاومت 
در کشورهای اسالمی را رها کرد و وارد منطقه جنوب 

خوزستان شد تا به مردم سیل زده کمک کند.
متاسفانه با نداشتن مدیریت بحران صحیح، بازهم 
باید شاهد آسیب دیدن از بالیای طبیعی و حوادث 
غیر منتظره باشیم. امیدواریم با مدیریت صحیح 
و پیشبینی به موقع و مدیریت بحران قوی بتوان 

ضررهای ناشی از بالیای طبیعی را به صفر برسد.

منابع:  خبر گزاری تسنیم، برنا، ایسنا

    عرفان بیوک نژاد         کارشناسی علوم سیاسی                                                                           

سیل معیار سنجش
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  آیا در ایران بیت کوین قانونی است؟ 
هنوز در ایران، بیت کوین به صورت رسمی 
قانونی نشده است، اما استفاده از آن نیز جرم به 
حساب نمی آید. کال خرید، فروش و همچنین 
نگهداری ارز دیجیتال توسط مردم جرم به حساب 
نمی آید ولی در حوزه ی پرداخت های کالن 
کشور و در مقیاس وسیع، فعال مجوزی صادر 

نشده است.
در مورد بیت کوین و آثار حقوقی آن باید گفت: 
طبق ماده ی ۲ از قانون مجازات های عمومی، 
هیچ کاری را نمی توان جرم به حساب آورد مگر 
این که به واسطه ی قانون برای آن اقدامات تربیتی 
یا تامینی یا مجازات تعیین شده باشد. پس به 
علت عدم مجازات برای خرید، فروش و نگهداری 
لبته  ا آن نمی توان این افعال را جرم دانست.
نیروی انتظامی نیز در قبال کاله برداری های ارز 
دیجیتال، مسئولیت و اختیاراتی دارد. قانون هم 
می تواند تا جایی که امکان داشته باشد، پیگیری 
های الزم را در قبال کالهبرداری های حوزه 
ی ارز دیجیتال انجام بدهد. چنانچه در فضای 
ارز دیجیتال، هک، کالهبرداری و یا بدعهدی 
انجام بگیرد، فرد می تواند شکایتی رسمی 
 ارائه داده و دادگاه نیز مسئول رسیدگی به آن 

خواهد بود.

    حمیرا نوری          کارشناس ارشد حقوق                                                        

  تاریخچه 
براي تسهیل امور مالي و ایجاد پولي بدون حضور فیزیکی  اولین بار در سال 1998 میالدی، 
ویداي واسطه ها و عدم دخالت نهادهاي حاکمیتي، مفهوم پول مجازي را به معناي پول 
رمزگذاري شده پیشنهاد داد و در تارنماي شخصي خود به عنوان یک ایده طرح نمود. وي 
پیشنهاد نوع جدیدي از پول را ارائه داد که از روش رمزگذاري کامپیوتري براي کنترل و 
تولید پول و انجام معامالت بدون واسطه و مرجع مرکزي استفاده شود. عموماً متخصصین 
حوزه فناوري اطالعات در طول چندین سال در قالبهاي گوناگون این ایده را پیگیري کردند؛ به طوریکه تا سال ۲008 
این سه  ایده در حد یک نظریه بود، تا اینکه در این سال دامنه پایگاه بیت کوین در اینترنت ثبت و به عنوان اولین 
واحد پول مجازي و نمونة موفق عملیاتي طرحهاي سابق معرفي شد. در اکتبر سال در خبرنامه رمزگذاري شده اي 
به نام  ،فردي به نام ساتوشي ناکاماتواعالم کرد: »من در حال کار بر روي سیستم پول الکترونیکي جدیدي هستم که 
کامالً نظیر به نظیر و بدون دخالت شخص ثالث است.« انتشار این مقاله سرمنشأ عملیاتي شدن بیت کوین شد. ارزش 
اولیة بیت کوین را کاربران مختلف در تاالرهاي گفتگو و بیشتر بر اساس هزینه هایي ازجمله هزینه برق کاربران 
سیستم تعیین میکردند؛ تا جاییکه در فوریه ۲010 نخستین صرافي اینترنتي براي تبدیل بیتکوین به ارزهاي دیگر و 
قراردادهاي آتي از تحوالت بعدي بیت کوین براي کاربران راه اندازي شد و اولین دستگاه خودپرداز براي مبادله بیت 

کوین با سایر ارزها در  سه مي ۲01۳در ساندیگو، کالیفرنیا راه اندازي شد.
بیت کوین یک ارز دیجیتال است که به شکل الکترونیکی توزیع شده و استفاده می گردد. هیچ نهاد یا شخصی 
شبکه ی ارز دیجیتالی را کنترل نمی کند. بیت کوین نمی تواند بدون برنامه ریزی چاپ بشود، به همین علت تعدادش 
محدود می باشد .  بیت کوین از واقعیتهای عصر جدید بوده که در کنار تهدیدها، فرصت ها و مخاطراتی که برای اقتصاد 
کشور به دنبال داشته، از با ارزش ترین و پرکاربردترین پول های مجازی است. بیت کوین یک نوع پول بی پشتوانه به 
حساب آمده و وسیله ای برای ذخیره ی ارزش یا نقل و انتقال پول با ماهیتی غیر متمرکز است. بیت کوین به سرعت 
در فضاهای مجازی منتشر شده و به کاربرانش این اجازه را می دهد که بدون واسطه همه ی مراحل پردازش، انتشار و 
معامله را انجام دهند. استقبال از ارز دیجیتال باعث شده که مجالس قانون گذاری، مراکز پژوهشی، بانک های مرکزی 
و مراکز فقهی بسیاری از کشورها به بررسی ابعاد آن و استفاده از آن در اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهند که 

البته ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

وی پول جدید    چکش حقوق بر ر
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  آیا خرید و فروش ارز دیجیتال جرم به حساب 
می آید؟

در خصوص ارز دیجیتال و آثار حقوقی آن باید گفت: 
طبق اطالعیه ی بانک مرکزی ایران در دی ماه سال 
۹۶، هر گونه استفاده، خرید و فروش ارزهای دیجیتال 
در موسسات مالی، بانک ها و صرافی هایی که از بانک 
مرکزی مجوز دارند، رسما ممنوع اعالم گردید. البته در 
گذشته نیز این ممنوعیت وجود داشت ولی بخشنامه 
ای رسمی برای آن صادر نشده بود. در حقیقت در عمل 
صرافی ها و بانک هایی که تحت نظر بانک مرکزی 
بودند، به طور رسمی منع شدند.بعد از صدور این حکم، 
معاون فناوری های بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت 
خرید، فروش بیت کوین اعالم داشت، در هیچ زمانی، 
هیچ سیاستی نهایی نیست و این سیاست برای یک بازه 

ی زمانی مشخص در نظر گرفته شده است.

  جایگاه بیت کوین در نظامهاي حقوقي دنیا :
اغلب دولت ها در قوانین پولي و بانکي خود، پول رایج 
را تعریف کرده اند. از منظر قانوني غالباً انتشار و نظارت 
بر گردش پول در محدوده ملي، در انحصار دولت ها و 
بانک هاي مرکزي هر کشوري است. روند گسترش 
استقبال از بیت کوین، مواردي همچون نحوة محاسبه 
مالیات بر درآمد، مبارزه با پولشویي و نظارت بر تراکنش 
هاي جاري، امکان از میان رفتن ثبات مالي و خروج 
سرمایه از بازارهاي مولد، تضعیف پول هاي ملي را در 
مرکز توجه سیاست گذاران قرار داده  لذا بررسي ابعاد 
گوناگون بیت کوین و استفاده آن در سیستم اقتصادي 
در دستور کاراست. مجالس قانون گذاري و بانک هاي 
مرکزي بسیاري از کشورهاي جهان قرار گرفته است که 
ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. ماهیت بیت کوین 
داراي ابهامات بسیاري است. برخي بر این عقیده اند، 
بیت کوین نیز میتواند به عنوان یک ارز مورد داد و ستد 
و وسیلة مبادله قرار بگیرد؛ چراکه ارز حتماً نباید به طور 
فیزیکي قابل کارکرد باشد. بر این اساس، در جهاني که 
به سرعت در حال حرکت از آنالوگ به دیجیتال از سوي 
دیگر است، حتي یک فناوري جدید مانند بیت کوین 
مي تواند مناسب این حوزه باشد. معتقدند روشن شدن 
ماهیت بیت کوین و اینکه نوعي پول و ارز است یا  برخي 
صاحب نظران کاال نیازمند شناخت جدي کانون هاي 
انتشار و مالکان اولیه آنها و نیز مکانیسم عرضه و تقاضا و 

کیفیت داد و ستد آن دارد. 
به طور کلي، تالش بسیاري از دولت ها براي تنظیم 
قوانین و نظارت بر این سیستم با ماهیت وجودي بیت 
کوین به منظور حذف واسطه و مرجع مرکزي، در 
تناقض است. این امر موجب بروز رویکردهاي متفاوت 
با بیت کوین به عنوان پول مجازي جدید از سوي 
کشورهاي مختلف شده است. به نظر مي رسد از لحاظ 
فني و کارکردي این عبارت صحیح است که بیت کوین 
نوعي پول دیجیتال بر پایه شبکه همتا به همتا، امضاي 
دیجیتال است. لکن پول بودن یک جایگاه حقوقي 
است و پول بودن بیت کوین منوط به پذیرش جایگاه 
حقوقي آن از سوي دولت هاست. رویکرد دولتها نسبت 

به بیت کوین را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: 
1 در برخي از کشورها، از جمله امریکا، نسبت به 
بیت کوین در حال حاضر منع قانوني ندارند و خرید و 
فروش با بیت کوین ممنوع نیست و حتي در حال 
تدوین مقررات و قوانیني از جمله قوانین مالیاتي براي 

این سیستم مي باشند.

وزارت خزانه داري امریکا، بیت کوین را به عنوان یک 
ارز قابل تبادل با دالر پذیرفته است. در ایاالت متحده 
امریکا )مقرره گذار امور مالیاتي( ۱ مارس سال ۲۰۱۴ 
نیز مرکز درآمدهاي داخلي بیت کوین را یک مایملک 
و دارایي دانسته که قوانین و مقررات مربوط به دارایي 
درباره آن جاري است؛ به طوري که اعالم کرده است 
تمامي ارزهاي مجازي از جمله بیت کوین، شامل 
مالیات بر دارایي میشوند و ارز به حساب نمي آیند. 
سود یا ضرر ناشي از بیت کوین اگر به عنوان سرمایه 
نگهداري شود، با عنوان سود و زیان سرمایه تلقي 
میشود؛ در حالي که اگر به عنوان موجودي نگهداري 
شود، شامل سود و زیان عادي خواهد شد. همچنین 
شبکة جرائم مالي امریکا ارز را اینگونه تعریف کرد: 
»سکه و اسکانس منتشره توسط ایاالت متحده امریکا یا 
کشورهاي دیگر که به عنوان پول رایج تعیین شده و در 
کشور صادرکنندهاش به طور معمول به عنوان واسط 
مبادالت در جریان است و پذیرفته میشود.« در مقابل، 
ارز مجازي یک واسط مبادالت است که در برخي 
محیط ها به عنوان ارز عمل میکند، اما همه مشخصات 
ارز واقعي را ندارد و در هیچ حکمي در جایگاه پول 

قانوني قرار نخواهد گرفت.
بنابراین در ایاالت متحده امریکا بیت کوین به مثابه 
ارز  واقعي تلقي نمیگردد، بلکه عنوان ارز مجازي براي 
اطالق به آن در نظر گرفته شده است. در چین نیز 
بانک مرکزي بر کاال بودن بیت کوین تأکید دارد و بیت 
کوین را کاالي مجازي خاص میداند که جایگاه حقوقي 
معادل ارز ندارد و نباید به عنوان ارز در بازار جریان یابد؛ 
زیرا توسط یک مرجع پولي منتشر نمیشود. آلمان نیز 
در زمرة اولین کشورهایي است که به مقرراتگذاري 
بیتکوین پرداخت. در آلمان نیز بیت کوین به عنوان 
یک دارایي مالیات پذیر در نظر گرفته شده است و بیت 
کوین را یک ابزار مالي جدید و یک واحد ارزش به شمار 
مي آورد.در سال ۲۰۱۱ ، مرجع مقرراتگذاري آلمان در 
گزارشي در خصوص بیت کوین اعالم نمود که با استناد 
به قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان و با توجه به 
ویژگي هاي بیت کوین، بیت کوین را پول الکترونیکي 
نمي داند. همچنین معاونت پارلماني وزارت دارایي 
آلمان اظهار نمود: )بیت کوین نه پول الکترونیکي 
است و نه واحد پرداخت قانوني و در نتیجه به عنوان ارز 
یا انواع ارز رده بندي نمیشوند. بیت کوین صرفاً تحت 
مفهوم واحد پرداخت و واحد ارزش قلمداد میشود و به 
این عنوان قابل مقایسه با ارز هستند، اما غیر ارزند؛  زیرا 

از لحاظ قانوني وسیله پرداخت به حساب نمي آیند(
۲ برخي از کشورها، همانند ویتنام و ایسلند، 
بیتکوین را غیرقانوني اعالم نموده و هر نوع استفاده از 

بیت کوین را ممنوع اعالم کردهاند. 
۳ برخي دیگر از کشورها، از جمله ونزوئال و 
بولیوي و اغلب کشورهاي قاره افریقا، موضع  خاصي 
نسبت به بیت کوین ندارند و رویکرد خاصي در این 

خصوص اتخاذ ننموده اند. 

  جایگاه بیت کوین در نظام حقوقي ایران:
در ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي دیگر، 
مجادالت و مناقشات بسیاري دربارة ماهیت پول 
مجازي وجود دارد. قانون ایران در خصوص بیتکوین 
ساکت است و لذا میتوان بالمانع بودن موضوع را تعبیر 
نمود. ایران جزء آن دسته از کشورهایي است که با این 
پول مجازي تحریم ناپذیر محتاطانه برخورد کرده است. 

این پول مجازي در حال حاضر به خاطر عدم رسمیت 
آن از سوي بانک مرکزي در خارج از مرزهاي ایران 
کنترل میشود. بررسي جزئیاتي نظیر مزایا و معایب و 
همچنین مقررات سلبي یا ایجابي استفاده از این ابزار 
مالي جدید توسط سازمانها و نهادهاي گوناگوني نظیر 
بانک مرکزي، مرکز پژوهش هاي مجلس، سازمان 
بورس و اوراق بهادار، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، پلیس فتا 
و همچنین مرکز ملي فضاي مجازي از سال۹۳ آغاز 
شده، اما متأسفانه تاکنون این اقدامات به مرحله اجرا 

نرسیده است.

  ماهیت پول از منظر فقه:
آراي اندیشمندان اسالمي در خصوص ماهیت پول 
را در دو دسته کلي میتوان طبقه بندي کرد: برخي در 
تحلیل ماهیت پول بر قدرت خرید آن تأکید دارند 
و برخي ارزش اسمي پول را عنصر اساسي ماهیت 
پول قلمداد میکنند.در میان اندیشمندان حقوق 
اسالمي، شهید صدر از پیشگامان تحلیل ماهیت پول 
است. از نظر وي، بین اوراق اسکناس داراي پشتوانه و 
قابل تبدیل به طال و نقره، اسکناس هاي رایج فعلي 
که براساس قانون، ناشرشان معاف از تبدیل آنها به 
مرحوم شهید صدر مثّیلت پول را فقط در کاغذ و تعداد  
طالست، تمایز جدي قائل شده است. واحدهایي که 
بر روي آن مکتوب است، نمي بیند، بلکه افزون بر 
آن، مثل پول را چیزي میداند که قیمت حقیقي آن 
را مجسم کند و درباره اوراق اسکناس فعلي که فاقد 
پشتوانة طال است و ناشر تعهدي به تبدیل آنها به طال و 
فلزهاي قیمتي ندارد، معتقد است که اینها اوراق نقدي 
الزامي هستند و مالیت آنها صرفاً اعتباري است و ارزش 
و قیمت ذاتي نداشته، فقط به وسیلة قانون و  حکومت 
به آن اعتبار داده میشود.صاحب نظران حقوق اسالمي 
در خصوص اعتباري بودن مالیات پول هاي رایج فعلي 
اتفاق نظر و به عقیدة برخي از صاحب نظران حقوق 
مدني نیز اوراق اسکناس که به تسامح در اصطالح پول  
دارندخوانده مي شود، در حقیقت پول نیست، بلکه 
نمایندة مقداري پول و ارزش اعتباري است. حقیقت 
پول لیکن در خصوص کیفیت ارزش و مالیت آنها 
اختالف نظر همان ارزش مبادالتي و اعتباري آن است، 
وجود دارد که دیدگاه هاي موجود را مي توان در دو 

دسته و دو نظریه کلي تفکیک نمود. 
و نظریة قدرت خرید مبدع این نظریه شهید صدر 
است که پول هاي فعلي را مال مثلي دانسته است که 
مثلیت آن را نه درکاغذ اسکناس و تعداد واحدهاي 
مکتوب بر آن، بلکه چیزي مي داند که قیمت حقیقي 
آن را مجسم میکند و قیمت حقیقي پول همان قدرت 

خرید یا ارزش مبادله اي آن است.
این نظریه، پول مال مثلي است، لذا میتوان گفت که 
تمام حقیقت پول در »قدرت خرید« آن است و قدرت 
خرید چیزي جز مالیت و ارزش مبادلهاي نیست.  برخي 
دیگر از محققان همین نظریه را با تعبیرات متفاوتي 
بیان داشتهاند. مثاًل گفته شده است:  اسکناس چیزي 
است که به وسیلة مرجعي معتبر، یعني قانونگذار به 
گونة قدرت خرید، به آن  اعتبار مالیت و ارزش داده 

شده است.
آیت ااهلل موسوي بجنوردي که از طرفداران نظریة 
قدرت خرید است، ماهیت پول را اعتبار  قدرت خرید 

توسط قانونگذار تلقي میکند
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مجله خبری تبیینی افق تحلیل

امام صادق علیه السالم در روایت شریفی می فرمایند: 
ْعِر یُِسی ُء الُْخُلَق َو یُْذِهُب اْلََمانََة َو یُْضِجُر الَْمْرَء  َغاَلُء السِّ

الُْمْسِلم
))گرانی قیمت ها اخالق و رفتار مردم را بد می کند. امانت 
داری را از بین می برد و مردم مسلمان را در فشار و سختی به 

ستوه می آورد((
 )فروع کافی، شیخ کلینی، جلد ۵، کتاب المعیشة، باب 
االسعار ص ۱۶۴(
برای فهم کلمه اقتصاد باید اول مفاهیمی به نام های پول و 
بانک و اعتبار را تعریف کنیم. باید به زمان جنگ های صلیبی 
برگردیم. دقیقا در این زمان بود که بنگاه  هایی به وجود آمد 
که مردم پول هایشان را در آن جا به امانت، برای جلوگیری از 
دزدی و غارت  می گذاشتند و کاغذی به عنوان رسید، دریافت 
می کردند و زمانی که به  سفر می رفتند، در سرزمین مقصد از 
شعبه دیگِر همان بنگاه معادله، پول شان را دریافت می کردند 
و بهای امانت، پول امانت خود را دریافت می کردند و قالباً مالکان 
این  بنگاه ها،  یهودیاِن صاحب سرمایه بودند. به مرور زمان 
این رسید ها تبدیل به پول و اسکناس امروزی شد. به معادل 
هر اسکناس  مقداری سکه ای طال در آن بنگاه بود. به مرور 
صاحبان بنگاه ها به این مهم پی بردند که مقداری از این طال 
ها در بنگاه به صورت ثابت باقی است. از همین جهت اسکناس 
های بیشتری چاپ کردن و دیگر به ازای هر اسکناس، آن مقدار 
طال دیگر در بانک نبود. اگر به صورت خیلی ساده بخواهیم 
بگوییم، اگر به ازای هر ۳ اسکناس، ۱ سکه در آن بنگاه بود، با 
چاپ بیش تر اسکناس؛ دیگر به جای هر ۶ اسکناس، ۱سکه 
طال بود و در این جا بود که مفهومی  به نام  بانک و افزایش 

نقدینگی شکل گرفت.
 این دقیقاً همان مشکل اساسی است که امروز در جمهوری 
اسالمی دارد اتفاق می افتد، یعنی بانک های ما همان بالیی 
که جهود ها بر سر مسیحیان آوردند، را بر سر ملت می آورند و 
دقیقاً به همین دلیل که کشور های جنگ زده ای مثل سوریه 
و عراق که  تقریباً با خاک یکسان شدند، طی ده ها جنگ؛ این 

مشکالت اقتصادی را ندارند.
میزان نقدینگی تولید شده هر روز در سال ۹۹، هزار و نهصد 
میلیارد برآورد شده و این به معنای آن است که اجناسی گران 
نشد، بلکه ارزش پول ملی، یک چهارم شد؛ و این  تازه در 

صورتی است که همین هزار و نهصد میلیارد در بانک ها حبس 
شد و سمت تولید هم نرفته و این یعنی فاجعه! و این رقم در 
سال ۱۴۰۰ نیز ۲۶۰۰ میلیارد روزانه، پیش بینی شد. دولت 
محترم هم به جای تمرکز بر بهبود و رونق  فضای تولید به فکِر 

مذاکره و پس گیری  پوِل بلوکه شده، بود.
و امروز با وجود این که انتخابات ۱۴۰۰ در پیش است، تدبیر 
و تحقیق بیش تر الزم است، تا کاندیدای  انتخاب شود که این 
اصالح اقتصاِد بی سامان و معیشت مردم در صدر برنامه های 
خود قرار دهد و به جای شعار و هیاهوی رسانه ای، تدابیری 
دقیق و منظم برای بهبود اوضاع داشته باشد. در این تدابیر باید 
به  مفاهیمی مثِل: کنترل افزایش حجم نقدینگی، بهبود فضای 
کسب کار، حمایت از تولید، به خصوص کاال های اساسی و 
حیاتی و  استراتژیک؛ مهار رکود و تورم، همچنین مبارزه با 
فساد اقتصادی و پایین آوردن هزینه ها و حمایت از قشر ضعیف 

جامعه توجه بیشتری داشته باشد.
بهبود اقتصادی در صورتی  محقق می شود که این برنامه 

پارامتر های زیر را در بر داشته باشد:
۱( اصل شفافیت اقتصادی: دولت و سایر قوا باید اصل 
شفافیت اقتصادی و مالی را سرلوحه اقدامات و سیاست های 

خود قرار دهند.
۲(اصل اعتمادسازی: مبارزه جدی و قاطع با مفسدان 
اقتصادی در هر سطح و از هر جناحی باید سرلوحه اقدامات و 

سیاست های حاکمیت باشد.
۳( اصل پاسخگویی: مسئوالن کشور بویژه مدیران ارشد 
اقتصادی باید نسبت به تعهدات و وعده ها و نیز سیاست ها و 

اقدامات اشتباه خود پاسخگوی مردم باشند.
۴(اصل هماهنگی و انسجام تیم اقتصادی دولت: اجرای 
کلیه اصالحات اقتصادی نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم 
اقتصادی، بهره گیری از مدیریت کارآمد و توانمند و نیز سالمت 
اقتصادی مجریان است. به دلیل پدیده ذی نفعان و مقاومت های 
متعدد، شاید برخی تصمیمات و اصالحات اقتصادی باید 
در سطحی فراتر از مدیریت اقتصادی دولت اتخاذ شده و 

اجرایی شوند.
۵( آزادسازی بازار ارز: دولت باید اجازه دهد ارز بصورت 

آزادانه در بازار قیمت گذاری شود.
۶( اصالح نظام یارانه ای و افزایش پلکانی یارانه ها: افزایش 

پلکانی یارانه ها برای ۵ دهک درآمدی جامعه بطوری که یارانه 
۳ دهک اول به ۲۰۰ هزار تومان و یارانه ۲ دهک بعدی به ۱۵۰ 
هزار تومان افزایش یابد. حذف یارانه ۳ دهک درآمدی باال نیز 

جزو ضروریات است.
۷( اصالح نظام مالیاتی: مهمترین ابزار برای جلوگیری از 
فعالیتهای سوداگرانه افراطی از یک سو و افزایش درآمدهای 
مالیاتی از سوی دیگر، اصالحات جدی و سریع در نظام مالیاتی 
و تدوین و اجرای سریع پایه های مالیاتی جدید از قبیل : ۱( 
مالیات بر مجموع ثروت و درآمد. ۲(مالیات بر عایدی سرمایه 
. ۳(مالیات بر خانه های خالی . ۴( مالیات بر ثروت و دارایی 
مهاجرین  . ۵ (  مالیات بر واردات کاالهای لوکس . ۶( مالیات 

بر اضافه واردات . ۷ (مالیات بر سود سپرده های بانکی است.
۸( ملی کردن واردات کاالهای اساسی و داروهای حیاتی: 
باید واردات کاالهای اساسی ملی شود و صرفاً در اختیار شرکت 
بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که واردکنندگان خصوصی 
فعلی به حق العمل کاری شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند 

یا با ارز آزاد واردات کنند.    
۹( تقویت نقشه ارزی کشور : تغییر و تقویت نقشه ارزی 
اقدامی حیاتی است. انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و تنوع 
دادن به شرکای تجاری و تقویت و توسعه محل های ایجاد و 
مصرف ارزی جزو راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با هجوم 

افک به نقشه ارزی کشور است.  
۱۰( مدیریت تراز تجاری و ارزی کشور: بر اساس آمار 
گمرک در سال ۹۶، معادل ۴۷ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
و ۵۴ میلیارد دالر واردات کاال داشتیم یعنی ۷ میلیارد دالر 
تراز تجاری منفی داشتیم.. درضمن در اقتصاد ایران بین 
۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر قاچاق کاال ذکر می شود و تراز ارزی 
گردشگری کشور نیز بین ۶ تا ۷ میلیارد دالر کسری دارد. لذا 
در مجموع سالیانه در حدود ۷۵ تا ۸۱ میلیارد دالر نیاز ارزی 
کشور در سال گذشته بود. از سوی دیگر با ۲.۵ میلیون بشکه 
صادرات نفت و معیانات گازی و به ازای هربشکه ۷۰ دالر، 
چیزی درحدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دالر درآمد دالری صادرات 
نفت است. لذا درمجموع ۱۱۰ میلیارد دالر درآمد ارزی کشور 
در سال جاری بدون فرض تحریم های مختلف بویژه تحریم 
های نفتی، پتروشیمی و کاالهای غیرنفتی می باشد. چنانچه 
با فرض تحریم های پیش رو، درآمد ارزی نفت به ۲۵ تا ۳۰ 
میلیارد دالر تنزل یابد و صادرات پتروشیمی و غیرنفتی نیز 
به محدوده ۳۰ تا ۳۵میلیارد دالر برسد لذا درآمد ارزی کشور 
به ۶۰ - ۶۵  میلیارد دالر کاهش پیدا خواهد شد. بنابراین 
درآمد ارزی کشور ۶۰-۶۵ میلیارد دالر و تقاضای ارزی کشور 
۷۰-۸۰میلیارد دالر می باشد. لذا مجبور خواهیم شد حداقل 
۲۰ میلیارد دالر تقاضای ارزی کشور را کاهش دهیم. مدیریت 
منابع ارزی و تغییر سبد مصرفی مردم و ساماندهی واردات 

جزو الزامات است.
۱۱( پایش و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور:  پایش مکرر 
و مستمر وضعیت ورود و خروج سرمایه امری ضروری است. 
نظارت جدی بانک مرکزی و برنامه  ریزی دقیق برای مدیریت 
ارز، برای برقراری تراز حساب سرمایه و در گام بعدی مثبت 

شدن این حساب جزو اصول محوری است. 
در آخر اشاره به این نکته خالی از لطف نیست؛ واقعه کربال 
هنگامی رخ داد که در زمان خلفا طرحی نهادینه شد، به نام 
طرح عطا! برای همین بود که کالم معصوم  در گوش ها و دل 
هایشان اثر نمی کرد، زیرا که شکم هایشان از مال حرام پر شده 
بود. پس اگر سیستم اقتصادی غلطی بنا شود و اصالح نشود؛ سر 
عزیزترین خلق خدا به نیزه می رود! باشد که به خودمان بیایم.
إن کان دین محّمد لم یستقم ااّل بقتلی فیا سیوف خذینی 

)اگر دین محمد جز با کشتهشدنم پایدار نمیماند، پس ای 
شمشیرها! مرا دریابید(

ابِِریَن. إِنَّ اهلّل َمَع الصَّ
منبع : 

- پرتال جامع علوم انسانی 

وج از بحــران  خر

       امیرحسین آذری          کارشناسی  علوم سیاسی                                                                          
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معرفی فیلم 
روایت فتح

مجموعه های  مستند : 
مجموعه اول: 

این مجموعه درباره عملیات بزرگ والفجر ۸ که در 
غروب روز ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ آغاز گردید، ساخته شد. 

این مجموعه شامل یازده برنامه درباره عملیات بزرگ 
والفجر هشت است.

مجموعه دوم:  
این مجموعه درباره عملیات کربالی ۱ که در تابستان 

۱۳۶۵ آغاز گردید، تهیه شد.
مجموعه سوم:  

این مجموعه درباره عملیات کربالی ۵ که در 
زمستان ۱۳۶۵ و در شلمچه روی داد، ساخته شد.

مجموعه چهارم: 
این مجموعه عالوه بر وقایع جبهه های جنگ 
به اتفاقات سیاسی فرهنگی سال ۱۳۶۶ نیز 

می پردازد.
مجموعه پنجم: 

در این مجموعه ضمن مرور عملیات های 
گذشته نیروهای ایرانی مانند عملیات کربالی 

۱۰ و برخی عملیات ها در غرب کشور، حوادث 
جنگ را تا پایان آن مرور می کند. چهار 

قسمت برنامه مربوط به عملیات مرصاد با 
عنوان »درخششی دیگر« و دو مجموعه 

»شهری در آسمان« و »با من سخن بگو 
دوکوهه« هم برنامه هایی است که مرتضی 

آوینی پس از پایان جنگ ساخت.

شرحی بر روایت فتح : 
روایِت فتح نام یک مجموعه فیلم های مستند 
است که در رابطه با رویدادهای نظامی-سیاسی 
دفاع مقدس می پردازد ، در همان دوران توسط 
گروه تلویزیونی جهاد ساخته شد. کارگردانی این 
مجموعه مستند به وسیله  سید مرتضی آوینی، از 
اولین سال های جنگ ایران و عراق شروع شد و تا 
هنگام شهادت وی ادامه داشت و پخش آن به طور 

مستمر از شبکه 1 تلویزیون  انجام می گرفت.
این مستند تلویزیونی به بررسی مستند اتفاقات جبهه 
و مصاحبه با رزمندگان می پردازد. در هر قسمت بنا بر 
موقعیت های زمانی به بررسی یکی از فرماندهان ایرانی یا 
عملیات های نیروهای ایران اقدام می شد. مجموعه روایت 

فتح در قالب پنج مجموعه تولید شد.

شناسنامه 
ژانر :  مستنِد جنگ 

کارگردان و راوی : شهید سید مرتضی آوینی 
مکان تولید : خط مقدم جبهه جنگی ایران و عراق 

انتشار پس از مجموعه حقیقت 
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انگار هنوز سوز سرمای اسفند دست از سر فروردین بر 
نمی دارد ، زیب کاپشن ام را کمی باالتر می کشم کالهش 
را روی سرم می اندازم که کمی از سوز  راحت شوم ، اما 
انگار مرتضی سردش نشده بود اوور کت را روی دوشش 
انداخته بود به دنبال پیدا کردند راهی برای رفتن به قتلگاه 
فکه بود ، قتلگاهی که یکسال قبل پیدا کرده بودیم ، طبق 
گفته فرماندهان قتلگاه ۱۲۰ تن از شهدای عملیات والفجر 
مقدماتی بود. از آنجا سید مرتضی پیگیر ساختن مستندی 

برای این شهدا بود . 
چند نفری هستیم ، در راه که بودیم صحبت هایمان گل 
کرده بود به منطقه که رسیدیم نگاه هایمان سرد شد آخر 
جوان های شاِخ شماد یک ملت در این منطقه از تشنگی 
کالبد خاکی خود را ترک گفته بودند و به آسمان ها پر 
کشیده بودند . با گذشت ۱۰ سال از این عملیات همچنان 

استخوان های شهدا بر خاک بود !!
انگار مین ها هم دوست نداشتند از جایشان بلند شوند ، 
همنشینی با پیکر ها برایشان شیرین بود . سیم خاردار ها را 
که نگو مثل مادری که فرزند خود رو گم می کند خاک های 
فکه را بغل کرده بودند .مرتضی داغ بود ، آن روز مثل همیشه 
نبود ، کمتر حرف می زد مثل همیشه در فکر بود ولی این بار 
آنقدر عمیق که خیال کردم اصال همراه ما نیست ، دستی به 
او زدم ، گفتم ِچته مرتضی ؟ گفت :) هیچی ، فقط این قدر 

اینجا واینستیم بریم جلو (! کمی جلو تر رفتیم چند نفریی 
بودیم من عقب از بقیه در ستون راه می رفتم . 

راستی یادم هست در والفجر ۸ کنار اروند بودیم که 
مرتضی یک نوار فیلم برداری برداشت داخل دوربین 
گذاشت که فیلم  غواصانی که داخل آب هستند را بگیرند اما 
انگار غواصان داخل آب از دوربین مرتضی زرنگ تر بودند و 
در تالطم آب و تاریکی شب از چشم دوربین محو شدند . بعد 
ها که حاج قاسم سرگذشت غواصان را تعریف می کرد که 
چطور از اروند رد می شدند دوربین ها قاسم را بغل کردند 
شاید ِعطری که مرتضی از آن روز می خواست بگیرد را آن 

ها بگیرند . 
سوز سرما به زیر چشمانم می خورد ولی اذیت کننده نبود ، 
حاج سعید توضیح می داد که در این جا دشمن چطور بچه ها 
را محاصره و اینجا را به قتلگاه تبدیل کرده بود . سوز سرما به 
استخوانم رسید اصال عادی نبود چرا که اطرافیانم حس من 
را نداشتند . فکر کردم البد مریض شدم ، شایدم هم خبری 
در راه بود ، دیدم مرتضی دور اطراف را دید می زد که دوباره 

ستونی شروع به حرکت کردیم . 
بعد ها که دست نوشته هایش را می خواندم به جایی 
برخورد کردم که حس و حال آن روزش را فهمیدم . آنجا 
که نوشته بود ))پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا 
رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است 
و شهدا مانده اند(( راست می گفت به قول خودش شهدا به 
آن رسالت تاریخی شان عمل کرده بودند و به رازی که جز با 

خون فاش نمی شود دست یافته بودند و زمان ما را با خود به 
جایی برده بود که در آن غریبه و تنها بودیم . بعد از امام تنها 
رایحه ای  که بوی شهدا و آن حال و روزها  می داد از شاگرد 
صالحش بود که او هم تک و تنها بود . فکر می کنم امام این  
روزها را می دید که می گفت ))نگذارید پیشکسوتاِن شهادت 
و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده 

شوند(()۱(  و مرتضی به حقیقت آن را دریافته بود . 
اطرافیانش که با او کار کرده بودند می گفتند سعه صدر 
فوق العاده ای دارد باید خیلی عمیق می شدی که بدانی 
درونش چه می گذرد چه آتشی بر پاست ، ترس رفتن 

مرتضی رعشه به وجودم می اندازد . 
شاید افت فشار خونم باعث سرمایی بود که فکر می کنم تا 
ته استخوانم رفته برای همین سعی کردم به جلو ستون برم 
و سرعت مرتضی را کم کنم اما بعد از تالش اولی که کردم و 
عزمی که در او دیدم و ستونی که نمی شد نظمش را برهم زد 

نتوانستم جلوتر بروم . 
کمی جلوتر رفتیم و به قتلگاه شهدا نزدیک تر شدیم ، 
ناگهان صدای مهیب و گرد و غباری به هوا برخواست سریع 
جلو رفتم حدس و نگرانی ام واقعی شده بود یکی از مین 
ها مرتضی را بغل کرده بود ، مرتضی از پهلو بر روی زمین 
افتاده بود و دستی که به خون آغشته بود را بر روی صورتش 
گذاشته بود دوربین روشن بود و رویش زوم کردم . بعد ها آن 
را تبدیل به عکس کردم و به بقیه نشان دادم ، گفتند انگار 

هنوز هم دارد فکر می کند . 
مرتضی را روی برانکارد گذاشتیم تا سریع به بیمارستان 
صحرایی برسانیم در روی برانکارد آخرین زمزمه هایش را 

انجام  می داد . 
سید شهیدان اهل قلم در فکه جایی که معراج بسیاری از 
شهدا بود پرواز خود را آغاز کرد و دوربین و سه پایه ، کامپیوتر 
تدوینش را گذاشت و رفت انگار همه دنیا را چند لحظه قبل 
جا گذاشته بود البته که او این کار رو خوب بلد بود روزی از 
اعماق دنیای مادی و مدرنیته که صبح هایش با قهوه و فلسفه 
غربی و هیپی بازی هایش  که چندی با آن زندگی کرده بود را 
جا گذاشت او کامران را جا گذاشت و به مرتضی رسید و حال 
مرتضی ای که به دنبال صدای  َهل ِمن ناصر یَنُصُرنی  حسین 

)ع( در ساحل اروند و خاک شلمچه می گشست . 
مرتضی فکه را مقتل و معراج کرد و همان جا به راز حیات 

جاودانه دست یافت و آسمانی شد .
در ۲۰ فروردین ۱۳۷۲  سید مرتضی آوینی در منطقه فکه 

به شهادت رسید راه و یادش گرامی باد . 
و اما بنعمت ربک فالحدث 

۱. صحیفه امام خمینی ، جلد ۲۱ ، صفحات ۹۳

فکـه شیـدایـی 
    علی عسگری         کارشناسی علوم سیاسی        
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غایت خلقت جهان، پرورش انسان هایی است که در برابر شدائد  
 

بر هرچه ترس و شک و تردید  و تعلق است غلبه کنند و حسینی شوند.

                                شهید سید مرتضی آوینی 
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