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◾

خبر
روز

ماهواره و
ماهوارهبر را در
شرایط تحریم
ساختیم

خبـر

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
مهدی علوی شهر وین
بــرای دومین بــار پس از  ۶روز،
باز هم امــروز میزبان مذاکرات
ایــران و گروه  ۴+۱است .تهران
ـرده بــه دنـبــال توافقی
اعــام کـ 
خوب برای رفع تحریمهاست
و نه تعجیل دارد نه اجــازه میدهد کسی با وقت
و ان ــرژیاش در ویــن بــازی کند و البته امید دارد
طرفهای مقابل هم رویکرد سازندهای در پیش
گیرند .گزارش پیش رو ،تک مضرابهایی راهبردی
درباره دور جدید مذاکرات جمهوری اسالمی و 4+1
در دولت جدید است.
نفس حضور تیم مذاکرهکننده در دور جدید
م ــذاک ــرات وی ــن بــا تیمی خـبــره و متخصص در
حــوزههــای تحریمی ،مالی بینالمللی ،مسائل
داخلی آمریکا ،رسانهای و ...خود نشان از جدی
بودن ایران در مذاکرات دارد .جمهوری اسالمی پای
میز مذاکره آمده تا نتیجه مطلوب خود را بگیرد.
هر چند که از زمان روی کار آمدن دولت جدید در
تهران ،راهبرد جدیدی در قبال مسئله هستهای
شکل گرفته و اجرایی شده که تمام جوانب پرونده
اتمی از صدر تا ذیل – حتی مسئله توان بازدارندگی
هستهای -را تحت تأثیر خــود قــرار داده است.
تکاپوی غرب برای کشاندن تهران به پای میز مذاکره
را در همین موضوع میتوان تفسیر کرد.
از سوی دیگر ،باید بدانیم با وجود شکاف پرنشدنی
و دائمی بین آمریکای جمهوریخواه و آمریکای
دمــوکــرات ،تا وقتی برنامه جامع اقــدام مشترک
متعلق به آمریکای دموکراتهاست و به تصویب
کـنـگــره ای ــن ک ـشــور نــرس ـیــده ،ســرنــوشـتــی بهتر
از این پیدا نخواهد کــرد .تــازه حتی اگر در کنگره
هــم تصویب شــود ،از ت ــداوم تحریمهای جدید
غیرهستهای Relabeled،یا تغییر تگ تحریمی و
بازاعمال تحریمهای لغو شده بر اساس مفاد برجام
وطبعا ًنقضدوبارهآنجلوگیرینمیکند؛ایناقدام
تنها آن را کمی سختتر میکند.

◾

◾تحریم یا مذاکره؟ راه سومی هم هست؟
بــرای جمهوری اســامــی ،احـیــا یــا مــرگ بــرجــام،
انتخاب بین اجرا یا لغو تحریمها نیست .انتخاب
بین تحریم بیشتر و تحریم کمتر است .در سمت

در حاشيه

حقوق
آیتاهللجنتی
چقدربود؟
قائممقام سابق شورای
هماهنگی تبلیغات
اسالمی در گفتوگویی
با خبرگزاری بسیج با
اشاره به اینکه عامل
فراخوان مردم در
راهپیماییهای تاریخی
 23تیر  78و  9دی 88
آیتهللا جنتی بوده
است ،گفت :در  9دی
اگر چه اکثر مقامات
مخالف فتن ه بودند ،اما
مخالف صریح فراخوان
مردم هم بودند ،اما
کسی که مردم را به
صحنه خواند و موجب
ختم هر دو غائله شد
شخص آقای جنتی
بود.
نصرتهللا لطفی به
قدردانی و تشکرهای
رهبر انقالب از آیتهللا
جنتی در هر دو مورد
پرداخت و افزود :جالب
است بدانید که در همه
این سالها ،آیتهللا
جنتی حتی یک ریال
هم از شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی
دریافت نکرد.

 9150000390لطف ًا از مسئوالن بیمارستان
چشمپزشکی خاتماالنبیا برای نوبتدهی بپرسید
چطور ظرف  ۱۰ثانیه نوبت یک روز تمام میشود.
من زنگ زدم هیچکس جوابگو نیست.
 9220000239رسیدگی به امور مستمندان و

◾

◾دولت کلیات بودجه سال  ۱۴۰۱را تصویب کرد
بررسی الیحه بودجه سال آینده در دولت پایان یافت
و هیئت وزیــران ایــن الیحه را تصویب کــرد .به گــزارش
قدسآنالین ،هیئت وزی ــران در جلسه دیــروز خــود به
ریاست رئیسجمهور ،کــار بررسی و تصویب الیحه
بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور را به پایان رساند .بدینترتیب
این الیحه هفته آینده به مجلس شورای اسالمی تقدیم
میشود تا در دستور کار و بررسی نمایندگان قرار گیرد.

کمکهای مؤمنانه در هر حال و وضعیت به سمت
کمرنگ شدن نرود ،در شرایط فعلی آسیبهای کرونا
و گرانی ،چشم انتظارها بیشتر از گذشته است.
 9150000819خدا نکنه چیزی گرم بازار شود! هنوز
ِچله نشده نخود ،کشمش ،آجیل ،میوه ...قیمتها

گزارههایی درباره مذاکرات امروز در وین

هتل «کوبورگ» جای حل
مشکالت اساسی نیست

مقابل برای ایاالت متحده ،برگشت به برجام و یا
باقیماندن خارج از آن ،انتخاب بین اضافه شدن
چالش هستهای ایران یا حذف این چالش از باقی
اختالفات دوجانبه روی پرونده میز ایــران است.
برجام ،چیزی بیشتر از یک آرامبخش موقت و
کمدوام نیست .چالشهای میان ایران و آمریکا،
راهبردیتر از این حرفهاست که با توافقی حل
شــود .آن ابرچالشی که میان تهران و واشنگتن
در جــریــان اس ــت ،اخـتــاف بین ق ــدرت معنایی
اسالم ناب محمدی و ایدئولوژی لیبرال دموکراسی
اســت .ایــن اختالف عمیق در الیههای مختلف
هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی
جدیتر از آن است که با مذاکره حل شود .توافق،
صرفا ًایستگاهی موقت در مسیر تنازع و تقابل
اســت .استراتژیستها میگویند چالشهای
راهبردی ،حلشدنینیستند تا زمانی که یک طرف
ماجرا حذف شود .نخبگان آمریکایی با کمر بستن
به پروژه استحاله درونی انقالب ،دنبال حل تنشها
و حذف یکی از رقبای ایاالت متحده هستند.

ایرنا

فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب
اسالمی گفت :امروز
در شرایط تحریم،
ماهواره و ماهوارهبر
میسازیم که بیش از
 ۶۴هزار قطعه دارد،
این نشان میدهد
رشد علمی بسیار
باالیی داشتهایم و در
این مسیر کسی به ما
کمکی نکرد.
به گزارش ایرنا،
سرلشکر پاسدار
حسین سالمی دیروز
در دانشگاه علوم
پزشکی بقیهاهلل(عج)،
افزود :قدرت
عاریهای ،یک ملت را
بزرگ نمیکند ،ما در
حال پیشرفت هستیم
و رشد کردهایم.

◾ 55شهید از مرز شلمچه به کشور برمیگردند
پیکر پاک و مطهر  55شهید تــازه تفحص شده دوران
دفاع مقدس امروز از طریق مرز بینالمللی شلمچه وارد
کشور میشود .به گزارش فارس  ،پیکر پاک و مطهر این
شهیدان ،رأس ساعت  8صبح امروز وارد کشور میشود
و وسیله ایــاب و ذهــاب بــرای عالقهمندان استقبال،
ساعت  7:30در صحن شهدای گمنام مسجد جامع
خرمشهر مستقر است.

◾

◾شورای عالی آب تشکیل دهید
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی خواستار تشکیل شورای عالی
آب برای حل مشکالت مربوط به این حوزه شد .به گزارش
ایرنا ،عباس مقتدایی افــزود :آب بــرای فالت مرکزی و
استانهای مرزی و همه کشور باید برنامهریزی شود.
دشمنان ما  ،FATFبرجام و فشارهای گسترده خارجی را
به عمل آوردند ،برای اینکه درون کشور را به هم بریزند.

◾

 4جمادیاالول 1443

 9دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾مسئله اصلی ،زبان انگلیسی باقری نیست!
مشخصا ًآینده مذاکرات هستهای در وین به
سواد انگلیسی علی باقری یا درجه سرسختی
یــا انعطا فپذیری او و تیم ق ــو یاش بستگی
ندارد .وین به نتیجه هم برسد ،باز  ۶ماه دیگر
ممکن اســت واشنگتن زیرمیز بــزنــد .آینده
مذاکرات اما به تابآوری اقتصاد ملی جمهوری
اسالمی متصل است .با این توصیف ،گرچه
ممکن است هتل کوبورگ وین تعیینکننده
نتیجه گفتوگوها باشد ،اما جای دیگری دوام
آن را تعیین میکند و آن ،مقاومت مردم است.
تقویت قوام اقتصاد ملی ،تضمینکننده یک
توافق خوب است.
در همین راس ــت ــا ،تــکــرار غــیــر ضـ ــروری اینکه
دول ـتهــای غربی بیش از ای ــران بــه تــوافــق نیاز
دارند ،سبب نمیشود آنها به این خودآگاهی از
نیازهای خود برسند! بلکه آنها را تشویق میکند
که بــرای تغییر اتمسفر درون مذاکرات ،ادراک
تهران را با افزایش فشار سیاسی و اقتصادی

باال گرفته کاری هم به تورم و ستاد نرخگذاری ندارد.
هر کس هر طور میخواهد برای خودش بارش را
درجهبندی و قیمتگذاری کرده است.
 9360000851بیش از چهار سال است تنها ساعت
موجود در شهرستان گلبهار بر باالی مسجد امام

تغییر دهند .داشتن راهبرد تبلیغاتی به اندازه
راهبرد مذاکراتی نقشی کلیدی را ایفا میکند .در
این نبرد ،مؤلفه رسانه به اندازه نفس مذاکرات –
چه بسا بیشتر – اهمیت دارد.

◾

◾جلو اظهارنظرهای خود را بگیریم!
جدای از این مسائل ،همزمان و یا قبل از مذاکرات
تیمهای مــذاکــره کننده ،باید مراقبتی جــدی در
اظهارنظرهایمقاماترسمیدربارهآنبهعملآید.
معاونپارلمانیرئیسجمهوربهتازگیگفتهبوداگر
در مذاکرات توافق نشد ،به سمت شرق میرویم.
نتیجه چنین اظهارات سیدمحمد حسینی که
کوچکترین سر رشتهای در سیاست خارجی
ندارد ،ارسال ناخواسته این پیام به چین و روسیه
استتادرمسیراحیایتوافقیکهایرانراازکشیده
شدن به سمت آنها و تجارتی نامتوازن منصرف
میکند ،مانعتراشی کنند! چه خوب گفت آن که
گفت :جز راســت نباید گفت ،هر راســت نشاید
گفت .چه آنکه پیش از این هم در دولت گذشته،
تجربه تلخی از این دست اظهارنظرها درباره خزانه
خالی آن هم در شب مذاکرات وجود داشت.
از س ــوی دی ـگــر ،وقـتــی ه ــدف اعــامــی ت ـه ـران در
مذاکرات ،لغو مؤثر تحریمها و هدف اعالمی آمریکا
کنترل برنام ه هستهای برای اطمینان از عدم تولید
تسلیحات اتمی اســت ،تهدید ایــران به تــرک یا
شکست مذاکرات ،نه اهرم فشار مؤثری است و نه
بازدارنده محسوب میشود؛ چرا که از نگاه آمریکا
در صورت شکست مذاکرات ،همچنان ابزارهایی
مثل بــازگــردانــدن قطعنامههای شــورای امنیت،
خرابکاری فیزیکی یا سایبری حتی اقدام نظامی
محدود بــرای رسیدن به هــدف اعــا مشــده وجود
خواهند داشت؛ هرچند پرهزینه بوده یا مطلوب
نباشند .اما ایــران بــرای دستیابی به هدف اعالم
شدهاش ،راهی جز توافق ندارد .نمیتوان با تسریع
برنامه اتمی یا حتی جنگ به رفع تحریم رسید.
اما با پرداختن به نواقص داخلی میتوان تحریم
خارجی را کماثر و یا حتی بیاثر کرد.
و در آخر آنکه اصلیترین راه رسیدن به یک توافق
خوب ،منصفانه و عادالنه را باید در شهرکهای
صنعتی ،کارخانجات و مراکز تولیدی جست .دیگر
مسیرها ره به ترکستان است.

سیاست خارجی

مجلس

دفاعی

عضویتتهراندرشانگهای
جلوطرحانزواراگرفت

تشکیلبازرسیویژهبرای
پروندههایکمیسیوناصل90

تأکیدآشتیانیبرسرمایهگذاری
در ابرپروژهها در وزارت دفاع

سفیر سابق پاکستان در ایران ،عضویت کشورمان در سازمان
همکاری شانگهای را پاسخی قاطع به طرح انزوای جمهوری
اسالمی عنوان و تأکید کرد :احیای معیشت و نگاه اقتصادی
دستور کار مهم تهران در شانگهای است و دیگر اعضا نیز
برای دستیابی به این هدف مشترک باید نقشآفرینی کنند.
به گزارش ایرنا« ،رفعت مسعود» طی سخنانی در اسالمآباد
افــزود :اوضــاع افغانستان یک آزمــون برای سازمان همکاری
شانگهای محسوب میشود؛ زیرا پایداری صلح در این کشور
و حل مناقشات طوالنی آن ارتـبــاط مستقیم با شکوفایی
اقتصادی و صلح منطقهای از جمله در ایران و پاکستان دارد.

سخنگوی کمیسیون اصــل  90مجلس بــا اش ــاره بــه مــرور
همکاریهای نظارتی کمیسیون اصل  90و سازمان بازرسی از
تفاهم برای تشکیل بازرسی ویژه به منظور رسیدگی پروندههای
کمیسیون اصل 90خبر داد .علی خضریان به فارس گفت :این
جلسه با حضور خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
برگزار شد و در آن تفکیک مسائل خرد از کالن و در اولویت قرار
گرفتن مسائل اساسی کشور که نیاز به نظارت مستمر و مؤثر
دارد نیز توسط دو مجموعه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد
کمیتهایبرای تعییناولویتهای حوزه نظارتی و مبارزهبا فساد و
همکاریمشترکتشکیلشودتابهتفاهماتیدرآیندهبرسند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بخشهای مختلف
شرکتصهاوتوانمندیهایسازمانصنایعهواییدرپشتیبانی
از ناوگان هوایی نیروهای مسلح را بازدید کرد .به گزارش فارس،
امیر آشتیانی در جمع مدیران ارشــد سازمان صنایع هوایی
وزارت دفاع ،با تشکر از اقدامات صورت گرفته ،بر نگاه راهبردی
تپشتیبانیوتجهیزنیروهایمسلح
وحرکتدرمسیرمأموری ِ
تأکید کرد و گفت :جایگاه وزارت دفاع در مجموعه نیروهای
مسلح ،تولیدات راهبردی و سرمایهگذاری در ابرپروژههاست که
در صورت سرعت بخشیدن به فرایند ایده تا محصول میتواند
در حوزه افزایش توان رزم و بنیه دفاعی کشور تحولآفرین باشد.

گزارش کوتاه

تجربه یک  16آذر متفاوت در سال 1400

سپیده توحیدی  16آذر
امسال در حالی به پایان رسید
کــه اتـفــاق امـیــدوارکـنـنــدهای در
سطح دانشگاههای کشور رقم
خورد و آن اینکه رؤسای سه قوه و نیز معاون
اول رئیسجمهور ،شهردار تهران وبسیاری
از وزیــران با حضور در دانشگاههای مختلف
کشور خود را در معرض سؤاالت صریح و بعضا ً
تند و انتقادی دانشجویان قرار دادند که این
سطح از حضور مسئوالن عالی کشور در بین
دانشجویان و قرار گرفتن درمعرض پرسشها و
مطالبهگریهای بعضا ًبیرحمانه در سالهای
گذشته بیسابقه بوده است.
رهبر معظم انقالب بارها به مسئوالن عالی
کشور توصیه کرده بودند حتما ًدر دانشگاهها
حضور پیدا کنند و به پرسشهای دانشجویان
پاسخ بدهند؛ همان شیوهای که خودشان دارند.
از ســوی دیگر نحوه رفـتــار و واکـنــش آنــان به
سخنان صریح مطالبهگران هم قابل قدردانی

بود .در سال جاری دیگر هیچ رئیسجمهوری
دسـتــور نــداد دانشجویان را از سالن بیرون
کنند و دیگر تعابیری چون بیسواد ،افراطی،
کاسبتحریم،بیشناسنامه،لبوفروش،بزدل،
مستضعف فکری ،به جهنم که میلرزید ،تازه
به دوران رسیده و ...به منتقدان داده نشد.
منتقدان و معترضان بهراحتی و صراحت
حرفهای خود را گفتند ،مسئوالن حرفهای
آنــان را تا آخــر شنیدند و با آرامــش و احترام
بــه آ نه ــا پــاســخ دادنـ ــد .یــک ویــژگــی جلسه
حضور رئیسجمهور در  16آذر امسال هم
این بود که این بار نه دانشجویان و تشکلها
از پیش گزینششده بودند و نه مسئول دفتر
رئیسجمهور یا مراسم ،پرسشها و اظهارات
دانشجویان را قبال ًچک کرده بود.
البته اینکه آیــا همه حــرفهــای منتقدان و
دانشجویان درست بود یا نه و اینکه آیا همه
پاسخهای مسئوالن به دانشجویان دقیق و
صحیح بوده یا نه ،بحث جدایی است!

قاب

شهید هستهای در دوران دانشجویی

شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایینژاد به مناسبت روز دانشجو ،این تصویر را منتشر کرد
که شهید هستهای را در خوابگاه و در میان دانشجویان نشان میدهد .رضایینژاد نفر وسط است.
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◾منابع موجود جوابگوی رشد جمعیت است؟
محمد ج ــواد مــحــمــودی ،رئــیــس کمیته مطالعات
جمعیتی شورای عالی انقالب فرهنگی در یک برنامه
رادیــویــی گــفــت :متناسب شــدن ساختار جمعیتی
کــشــور نــیــازمــنــد ای ــن اس ــت کــه ن ــرخ ب ـ ــاروری بــاالتــر
از حد جایگزینی شــود؛ البته اگــر ایــن نــرخ به باالتر
از حدجایگزینی بــرســد شــایــد دیــگــر منابع موجود
جوابگوی جمعیت نباشند.
خمینی ،مرکز ورودی و تجمع خطیهای گلبهار به
مشهد خراب است وکسی از مدیران شهری اقدامی
برای تعمیر و راه اندازی دوباره نکرده .چرا در مناطق
زیبا و پرتردد تازه شهرستان شده ما حتی یک
ساعت با پایه ستونی نصب نیست؟

یادداشت
صورت مسئله این نیست!

تقی دژاکـــام آقـ ــای بــهــادری
جهرمی سخنگوی محترم دولت
در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود
درب ــاره تغییرات در بدنه دولــت نکات خوبی را
مطرح کردهاند که خالصه آن این است که :دولت
تصمیم به تغییرات اتوبوسی مدیران قبلی ندارد،
این کار غلط باید کنار گذاشته شــود؛ مقاومت
آقای دکتر رئیسی در تغییرندادن برخی مدیران
کار درستی است؛ ایشان معتقد است اگر من
مدیری را مناسب بدانم عوض نمیکنم [حتی
اگر با من و فکر من مشکل داشته باشد]؛ باید
شایستهساالریمبناباشدوعملکردهامنصفانه
و دقیق بررسی شود؛ اگر هم بخواهیم مدیری را
عوض بکنیم ،عجلهای برای این کار نداریم؛ چه
بسا مدیر جدید که اتفاقا ًهمفکر ما هم باشد،
عملکردی بهتر از مدیر قبلی نداشته باشد و از
طرفی عرفا ًهم نمیتوانیم از جایش کنار بگذاریم؛
نه همراهی مهم است و نه تمکین؛ کار برای مردم
مهم است؛ و مطالبی از این دست.
جمله جمله این اظهارات درســت ،منطقی و
تحسینبرانگیز است و نشانه هم سعه صدر
رئیسجمهور اســت و هــم مــوافــق شعارهای
انــتــخــابــاتــی وی کــه وابــســتــه بــه هــیــچ جــریــان
سیاسی نیستم و به نظر میرسد مــردم هم
خــوشــحــال خــواهــنــد شــد اگــر کسانی بــا این
گــزارههــا منطبق باشند ،از هر حــزب و جناح
و گــروهــی کــه هستند بمانند و بــه ک ــار و به
خدمت ادامــه دهند .امــا صــورت مسئله این
نیست؛ بحث اینجاست که آیا همه کسانی
که ماندهاند و تغییر نکردهاند اینگونهاند؟ و آیا
همه نیروهای تازهنفسی که میتوانند انقالبی
عمل کنند و تحول بیافرینند و از رخــوت و
سکون و رکود این سالها فاصله بگیرند ،کمتر
از مدیران میانی و درجه 2و 3فعلی هستند؟
شــواهــد نــشــان مـیدهــد کــه ای ـنطــور نیست؛
بسیاری از مدیران فعلی نه فقط به این دلیل
که در دولت قبلی بودهاند و نه به این خاطر که
به روحانی رأی داده بودند و به اصالحطلبان
نــزدیــک بــودهانــد و یــا در انــتــخــابــات اخــیــر به
رئیسی رأی نداد هاند ،بلکه به دلیل عملکرد
بسیار منفی یا سو ءاستفاد ههای گسترده یا
رانتهای فــراوان و ارتباطات مشکوک و ...که
بهراحتی و با جستوجوی ساده یا جمعآوری
آشکار میتوان به آنها رسید و حتی بر اساس
گزارش نهادهایی چون وزارت اطالعات همان
دول ــت ،شایستگی ق ــرار داشــتــن در کسوت
خدمتگزاری به مردم را ندارند.
اینکه گفتهاند «فی التأخیر آفات» شاید به دلیل
همین باشد که هر روز که از ماندن این افراد (و نه
الزاما ًافراد جناح مقابل) در مسئولیت بگذرد و
هر روزی که در جایگزین کردن نیروهای صالح و
سالم و کاربلد و انقالبی و جهادیتازهنفس تأخیر
شود ،در حل مشکالت فــراوان بر زمین مانده و
رضایتمندی مردم فاصله میگیریم و در هنگامه
بیماری و کرونا و تحریم و گرانیهای برجا مانده از
قبل ،مردم ما را نخواهند بخشید.
دیــروز دوســه تن از نمایندگان مجلس هم در
گفتوگو با خبرگزاریها یا در نطق قبل از دستور
به ایــن موضوع اشــاره کردند و هشدار دادنــد:
«بسیاری از مدیران بیتدبیر و ناکارآمد دولت
ســابــق در بــدنــه دول ــت فعلی مشغول بــه کار
هستند و کارشکنی میکنند» .یا «ژنرالهای
سیاستباز خسته و بیگانه بــا کــار جهادی،
ماندهاند و دولت را تخریب میکنند».
حتی اگــر مــدیــران قبلی انــســانهــای سالمی
باشند اما به دالیلی چون سن زیاد یا خستگی
یا اینرسی سکون ،اراده یا تــوان کار جهادی یا
تحولآفرین و سازنده را نداشته باشند؛ با همه
خوبیهایشان باید با آنها خداحافظی کرد.
به یاد بیاوریم بسیاری از مدیران قبلی به تأسی
از رئیسجمهور وقت درست تا آخرین روزهای
هشت سال گذشته تمامی مشکالت را به «دولت
قـبــل» نسبت مــیدادن ــد و ب ــرای بیکفایتی یا
ناکارآمدییاتنبلییابیتدبیریخودوعملکردخود
کوچکتریننقشیقائلنبودندوحاالمردمبازهم
باید شاهد حضور آنها بر اریک ه قدرت باشند.
در ایــن میان چیزی که به آن توجه نمیشود
ایــن اســت کــه از ایــن پــس ،مــردم عملکرد این
افراد مانده از قبل را به حساب دولت روحانی
نــخــواهــنــد نــوشــت و ب ــرای تـ ــداوم مسئولیت
آنها باید دولت جدید پاسخگو باشد یا دلیل
اقناعکنندهای دستوپا کند.
ترسم چو باز گردی از دست رفته باشم
وز ر ُستنی نبینی بر گور من گیاهی...

