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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

 22بهمن مرکز اتکای وحدت ملی

هنـوز هـم دنیـا در شـوک انقلاب ایـران اسـت.
هنـوز هـم بعضـی از تحلیلگـران مدعی بـه دنبال
فرصـت و زمانـی بـرای پایـان انقلاب در ایرانند.
هنـوز هـم بـرای کسـانی کـه انقلاب منافعشـان
را بـه خطـر انداختـه آرزویـی ،رؤیایـی ،توهمـی
بـرای برانـدازی نظـام جمهوری اسلامی در دل و
ذهنشـان هسـت.
امـا نمیداننـد چـه قدرتـی؟ چـه کسـانی؟ کـدام
کشـور؟ کاری میکننـد کـه نظـام جمهـوری
اسلامی سـرنگون شـود و انقلاب اسلامی در
ایـران و جهـان بـه اتمـام برسـد!
یـادم هسـت وقتـی سـاختمان حـزب جمهـوری
اسلامی منفجـر شـد و بیـش از  72تن از سـران
و تأثیرگـذاران در دم شـهید شـدند بسـیاری از
تحلیلگـران داخلـی و خارجـی عنـوان کردنـد کار
نظـام اسلامی در ایـران تمـام اسـت.
وقتـی جنـگ تحمیلـی  8سـاله شـروع شـد برای
بسـیاری از دشـمنان و گروهکهـای مخالـف
و معانـد روزنـه امیـدی ایجـاد شـد کـه نظـام
جمهـوری اسلامی ایـران از پـس ایـن جنـگ بر
نمیآیـد و صـدام تـا تهـران پیـش مـیرود!
درسـت بـه خاطـر دارم وقتـی قضایـای
فنآوریهـای هسـتهای ایـران مـورد اعتـراض
غربیهـا قـرار گرفـت و تحریمهـای سـنگین را
بـه تصویب شـورای امنیـت رسـاندند تحلیلگران
نوشـتند و در رسـانههای ماهوارهای عنـوان کردند
رژیـم ایـران بـا ایـن تحریمهـای کمرشـکن از
پـای در میآیـد .تـرور دانشـمندان هسـتهای هم
کاری از پیـش نبـرد و هـم اینـک نیـز که تـورم و
گرانـی ظرف چند سـال اخیـر به اوج خود رسـیده
و فشـار بـر مـردم مضاعف شـده اسـت ترامپ و
متحدانـش در منطقـه و بعضـی کشـورهای غربی
در ایـن رؤیـا و توهـم هسـتند کـه بـه زودی کار
نظـام تمام اسـت چـون سـختترین تحریمهای
اقتصـادی بیسـابقه بـر علیه ایـران اعمال شـده
ا ست .
و اما بعد:
 40سـال گذشـته اسـت .چهـل سـال انـواع
چالشهـای سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی و
فرهنگـی را پشـت سـر گذاشـتهایم امـا نـه فقط
نظـام ،انقلاب و کشـور از پـای در نیامـده ،بلکـه
قویتـر و مصممتـر از همیشـه راه پیشـرفتهای
علمـی ،صنعتـی و نظامـی را طـی کـرده و در نیمه
راه قلـه ،امیـد بـه فتـح دارند.
ایـن دونـده چهل سـاله که الـزام به دویـدن او را
قـوی و آبدیـده کـرده اسـت بالطبع در مسـابقات
جهانـی آینده قویتـر و کارآزمودهتـر خواهد دوید
علیرغـم تمامـی تحریمها و فشـارهای سیاسـی
و نظامـی و جنگهـای رسـانهای تمـام وقت ...
کسـانی که بـا تاریـخ و وقایـع و رویدادهای عصر
کنونـی آشـنایی دارنـد بـه خوبـی دریافتهانـد که
تاکنـون هیـچ انقلاب و کشـوری بعـد از پیروزی
اولیـه بـا ایـن همـه فشـار و مشـکالت و چالـش
مواجـه نبـوده و اگـر بـوده از پـای در آمده اسـت.
اگـر هـر یـک از کشـورهای اسلامی بـه ویـژه
کشـورهای مدعـی منطقـه کـه هـم پـول فـراوان
دارنـد و هـم از حمایتهـای غـرب برخوردارنـد با
چنیـن فشـارها و تحریمهایـی مواجـه شـوند چه
مـدت دوام میآورنـد؟
اینهـا کـه از پـس یک جنـگ نیابتـی در سـوریه،
یمـن و عـراق برنیامدنـد و در هـر سـه کشـور
بازنـده شـدند و در مدت  40سـال آب به آسـیاب
دشـمنان خـود و اسلام ریختنـد اینـک در چـه
شـرایطی هسـتند؟
اگـر در ایـران ،انقالبـی صـورت نمیگرفـت و
شـاه هـم از بیمـاری سـرطان جـان سـالم بـه در
میبـرد و میمانـد ،آیـا وضعیتی بهتر از عربسـتان
میداشـت کـه ترامـپ بارهـا گفتـه اسـت گاو
شـیردهاند و بایـد شیرشـان را دوشـید.
مگـر در دوران سـلطنت محمدرضـا شـاه آمریـکا
ایـران را کـم دوشـیدند؟
مگـر وضـع شـهرها و روسـتاهای ایران بـه لحاظ
معیشـتی و امکانـات زندگی و یا راه و برقرسـانی
و آب و گاز بهتـر از بعـد از انقلاب بود؟
مـردم مـا کـه انقلاب کردنـد و آن را بـه پیروزی
رسـاندند بـه خوبـی قدرشـناس شـهدا هسـتند
و میداننـد کـه آمریـکا و کشـورهای دیگـری کـه
بـا دولـت و ملـت ایران سـر جنـگ دارند بـه فکر
منافـع خـود هسـتند و دایه دلسـوزتر از مـادر هم
نیستند .
 22بهمـن هـر سـال نقطـه اتـکا و مرکـز وحدت
اسـت بـرای یـادآوری مجاهدتهـا ،ایثارگریهـا،
گذشـت و فداکاریهـا و نگاهـی بـه گذشـتههایی
که ما را توان داد تا چهل سـال در شـرایط سـخت
دوام آوریـم و عشـق بـه زندگـی و دوسـتیها و
مهربانیهـا را فرامـوش نکنیـم.
آفتـاب نورافشـان آسـمان مـا غیـرت ،حمیـت،
جوانمـردی و حماسهسـازی را بـه مـا آموختـه
اسـت .راهپیمایـی و شـرکت عامه مـردم در طول
سـالیان دراز در خیابانهـای شـهرها و روسـتاها
و مراکـز اسـتانها چنـد پیـام مهـم و قابـل توجه
دارد.
اد امه د  ر ستون روبرو

Feb 10, 2018
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اد  امه از ستون روبرو

وکیلی:

هدف نمایندگان مجلس اجرای طرح استانی شدن
درانتخابات  98است

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای
اســامی    هدف از پیــش بــردن طــرح
نماینــدگان مجلــس بــرای اســتانی شــدن
انتخابــات را اجــرای آن در انتخابــات ســال
 98عنــوان کــرد و گفــت :الیحــه دولــت
در ایــن زمینــه جامــع و رســیدگی بــه آن
زمــان بــر اســت کــه بــه ســال آینــده
نخواهــد رســید.
«محمــد علــی وکیلــی» روز شــنبه در گفــت
و گــو بــا خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا در بــاره
اصــاح قانــون انتخابــات و اســتانی شــدن
آن و الیحــه ای کــه دولــت بــه مجلــس
ارایــه داده اســت ،افــزود :ســاختار فعلــی
قانــون انتخابــات در حــال حاضــر مــورد
نقــد اســت ،یعنــی اینکــه مــا دو مجلــس
خــواص و عــوام نداریــم؛ در واقــع مجلــس
خــواص نداریــم کــه مجلــس نخبــگان
باشــد و بــه امــور ملــی و قانــون گــذاری
ملــی بپــردازد.
وی ادامــه داد :متاســفانه مــا یــک مجلــس
داریــم کــه ایــن مجلــس بــه حکــم
ضــرورت هــم بایــد کار بخشــدار ،دهیــار و
فرمانــدار را انجــام دهــد و هــم بایــد کار
قانونگــذاری کنــد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس گفــت:
بــا ایــن ســاختار ،نحــوه قانــون گــذاری

مــا محلــی اســت .مــا قانــون را در قامــت
ایــران تصویــب نمی    کنیــم مــا قانــون را در
قامــت حــوزه انتخابیــه تصویــب می    کنیــم.
وکیلــی یــادآور شــد :همچنیــن بــا ایــن

ایــن عضــو فراکســیون امیــد بــا بیــان
ایــن کــه انتخابــات مــا محفلــی ،قومــی    و
قبیلــه ای اســت البتــه بــه جــز شــهرهای
کالن گفــت :جمعــی از دوســتان همــکار

ســاختار ،احــزاب هیــچ گاه در جایــگاه
تاثیرگــذاری بــه عنــوان شــاخص
توســعه قــرار نمی    گیرنــد و ایــن حــرف
نومارکسیســت  ها درســت اســت کــه
می    گوینــد ســاختارها ،رفتارهــا را
می    ســازد  .بنابرایــن مــا ســاختار را بایــد
بــه گونــه ای اصــاح کنیــم کــه احــزاب
در چرخــه تاثیرگــذاری قــرار بگیرنــد وگرنــه
بــا ایــن ســاختار انتخاباتــی کــه مــا داریــم
احــزاب نقشــی نخواهنــد داشــت.

در مجلــس بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
انتخابــات اســتانی یــک قــدم بــه طــرف
انتخابــات حزبــی اســت و گامی    بــه طــرف
ساختارســازی بــرای تاثیرگــذاری احــزاب
در انتخابات  هــای مختلــف و در چرخــه
سیاســی کشــور اســت.
نماینــده مــردم تهــران گفــت :البتــه ایــن
مطالبــه ای بــود کــه از دولت  هــای
مختلــف بــه خصــوص در دولــت آقــای
روحانــی وجــود دارد.

وی افــزود :از همــان ابتــدا کــه مجلــس
دوره دهــم شــکل گرفــت مطالبــه مــا ایــن
بــود کــه دولــت از ایــن فرصــت بدســت
آمــده یعنــی از دوســتان خــود در مجلــس
اســتفاده کنــد و چنــد مطالبــه مغفــول روی
زمیــن مانــده از جملــه الیحــه اصــاح
قانــون انتخابــات ،الیحــه اصــاح قانــون
مطبوعــات ،الیحــه تشــکیل ســازمان نظــام
رســانه را ارایــه دهــد کــه متاســفانه دولــت
آن چابکــی و فرصــت طلبــی در آن نبــود و
نیســت .نماینــده مــردم تهــران ادامــه داد:
الیحــه اصــاح قانــون انتخابــات بــه امــروز
و فــردا افتــاد تــا اینکــه مجلــس بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه بایــد در قالــب طــرح
در ایــن زمینــه اقــدام کننــد .همچنیــن
مجبــور شــدیم تشــکیل ســازمان نظــام
روزنامــه نــگاری ایــران را در قالــب طــرح
دیگــری ارایــه دهیــم کــه هــم اکنــون در
دســتور کار اســت.
وی اضافــه کــرد :در ایــن زمینــه بررســی
کــرده ایــم کــه بــا فــرض اســتانی شــدن
انتخابــات ،قانــون انتخابــات را اصــاح
کنیــم چــرا کــه در گذشــته هــم اصالحاتــی
انجــام شــده بــود و توســط مجلس  هــای
مختلــف بــا شــورای نگهبــان در رفــت و
برگشــت بــود.

ستاری در گفتوگو با فارس خبر داد

فروش بیش از هزار میلیاردی محصوالت شرکتهای
دانش بنیان
معــاون علمــی    و فنــاوری رئیــس جمهــور
گفــت :گــردش مالــی شــرکتهای
دانشبنیــان بــه مــرز  ۶۰هــزار میلیــارد
تومــان رســیده و در اکوسیســتم نــوآوری
بیــش از  ۳۰۰هــزار شــغل جدیــد بــرای
جوانــان ایجــاد شــده اســت.
ســورنا ســتاری معــاون علمــی    و فنــاوری
رئیــس جمهــور در گفتوگــو بــا خبرنــگار
گــروه علمــی    و دانشــگاهی خبرگــزاری
فــارس بــا بیــان اینکــه تعــداد شــرکتهای
دانشبنیــان از  ۴هــزار عــدد گذشــته و
 ۶هــزار اســتارتاپ هــم ایجــاد شــده اســت،
گفــت :ایجــاد اکوسیســتم مناســب فنــاوری
در بســتر توجــه بــه جوانــان کشــور ســبب
بــروز اســتعدادها شــده اســت.
ســتاری افــزود :ایــران از لحــاظ نیــروی
انســانی بســیار غنــی اســت و در حــال حاضــر

جوانــان کشــور در شــرکتهای دانشبنیــان
بــه نحــوی عمــل کردهانــد کــه گــردش
مالــی شــرکتهای دانشبنیــان بــه مــرز
 ۶۰هــزار میلیــارد تومــان رســیده و در

اکوسیســتم نــوآوری بیــش از  ۳۰۰هــزار
شــغل جدیــد بــرای جوانــان ایجــاد شــده
اســت.
معــاون علمــی    و فنــاوری رئیــس جمهــور

بــا اشــاره بــه پیشــرفتهای علمی    کشــور،
اظهــار داشــت :در حوزههــای تولیــد
محصــوالت دارو ،بیوتکنولــوژی ،تجهیــزات
پزشــکی ،نانــو فنــاوری و ســلولهای
بنیــادی توانســتهایم موفقیتهــای خوبــی
کســب کنیــم بــه طوریکــه در نانوفنــاوری
رتبــه چهــارم جهــان را داریــم و فــروش
محصــول شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه
بــه بیــش از هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومــان
در سال رسیده است.
وی بــا مقایســه ســطح علمی    دانشــگاههای
کشــور نســبت بــه قبــل از انقــاب ،گفــت:
اکنــون از لحــاظ علم ـی    و از نظــر شــتابدهی
و رشــد مقــاالت در رتبــه شــانزدهم جهــان
قــرار گرفتهایــم و جوانــان ایرانــی در رشــته
علــوم پایــه و مهندســی ســر آمــد جهــان
هستند.

یک کارشناس مسائل خاورمیانه:

اقدام آمریکا در برگزاری کنفرانس ورشو تالشی ناموفق است
خانــم گودرون  هــارر ،کارشــناس مســائل
خاورمیانــه در روزنامــه اســتاندارد اتریــش
نوشــت :اگــر هــدف آمریــکا از برگــزاری
نشســت لهســتان ،همراهــی اتحادیــه اروپــا
بــا خــود در سیاســتهای مربــوط بــه
ایــران بــوده ،از هــم اکنــون ایــن تالشــی
ناموفــق اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن کارشــناس مســائل
خاورمیانــه ادامــه داد :حتــی کشــور میزبــان
(لهســتان) نیــز تــا کنــون حاضــر نشــده
حتــی بــه قیمــت روابــط ویــژه خــود بــا
آمریــکا ،از اجمــاع اتحادیــه اروپــا بــر حفــظ
توافــق هســتهای بــا ایــران دســت بکشــد.

گفتنــی اســت قــرار اســت هفتــه  ۲۴و ۲۵

بهمــن کنفرانســی بــه میزبانــی ورشــو در

بــاره صلــح و امنیــت در خاورمیانــه برگــزار
شــود امــا بنــا بــه اظهــارات مقامــات
آمریکایــی و بــر خــاف اظهــارات مقامــات
لهســتانی ،ایــن کنفرانــس بــا هــدف
اعمــال فشــار بــر ایــران انجــام میشــود
کــه بــا واکنــش تنــد ایــران مواجــه شــده
است.
ایــن کنفرانــس بــه محلــی از اختــاف نظــر
میــان مقامــات اروپایــی و آمریــکا منجــر
شــده شــده اســت و برخــی از ایــن کشــورها
اعــام کردنــد یــا در ایــن کنفرانــس
شــرکت نخوانــد کــرد بــا مقامی    پاییــن در
آن شــرکت خواهــد کــرد.

پارلمان یونان طرح پیوستن مقدونیه به ناتو را تصویب کرد

یونــان بــه رغــم مخالفتهــای قانونگــذاران
اپوزیســیون بــه حمایــت از پیوســتن مقدونیه
بــه ناتــو رای داد.
بــه گــزارش ایســنا ،پارلمــان یونــان بــا
تصویــب طرحــی کــه بــه مقدونیــه اجــازه
میدهــد بــه زودی بــه ناتــو بپیونــدد ،بــه
نزاعــی  ۱۰ســاله بــا ایــن کشــور پایــان داد.
قانونگــذاران یونانــی بــا  ۱۵۳رأی مثبــت در

برابــر  ۱۴۰رأی منفــی ایــن طــرح را تصویب
کردنــد و حــاال ایــن طــرح بایــد از ســوی
دیگــر اعضــا نیــز تأییــد شــود.
بــه گــزارش دویچهولــه ،الکســی ســیپراس،
نخســت وزیــر یونــان اظهــار کــرد:
میخواهــم بــار دیگــر از "مقدونیــه شــمالی"
اســتقبال کنــم ،کشــوری کــه دوســت یونــان
اســت ،کشــوری کــه بایــد حامی    اقدامــات

مــا بــرای ایجــاد امنیــت ،ثبــات و همــکاری
در ســطحی بزرگتــر باشــد ،نــه مخالــف
آن.
مقدونیــه حــاال خواهــد توانســت بــه طــور
رســمی    نامش را بــه "مقدونیــه شــمالی"
تغییــر دهــد .نــام مقدونیــه مدتهــا محــل
تنشهــای موجــود میــان ایــن کشــور و
یونــان بــوده اســت.
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یکـم اینکـه از انقلاب نبریدهایـم زیـرا آن را
سـرمایه عـزت و اعتبـار و اسـتقالل و آزادی خـود
میدانیـم و امنیتـی کـه داریـم حاصـل همیـن
انقلاب و خودبـاوری اسـت کـه ضامـن اسـتقالل
ماسـت.
پیـام دیگـر اینکه تسـلیم زور و قلدری نمیشـویم
و قـدر آزادگیهـا و حریتهـا را میدانیـم و بعـد
بـه دنیـا تفهیـم کـرده و میکنیـم کـه علیرغـم
خیانـت بعضـی ناکسـان ،قانونشـکنان ،عهـد
گسسـتگان ،فرصتطلبـان ،اختالسـگران و
جنایتکارانـی که دسـت در دسـت دشـمنان ملت و
کشـور گذاشـتهاند ،با قـوت و قدرت ضمـن راندن
تمامـی آنها از سـاختار نظام در حفظ و حراسـت از
ارزشها کوشـاییم و آفات شـوم را از تنه و شـاخه
درخـت انقلاب پـاک کـرده و میدانیم شـرکت در
راهپیماییهـا جـدای از شـعارهای دشمنشـکنانه
بواقـع یـک همهپرسـی و رفراندوم هم به حسـاب
میآیـد که نسـبت بـه گذشـتهها ظرف ایـن چهل
سـال مـا در کجـای تاریخ انقلاب ایسـتادهایم.
اگـر تمامـی دسـتاوردهای مهمـی کـه بـه لحـاظ
اهمیـت علمـی و نظامـی و بعضـاً اقتصـادی عنوان
میشـوند بـرای غـرب بیاهمیـت جلـوه کنـد کـه
چنیـن نیسـت حداقـل بـه آنهـا تفهیـم میکنـد
کـه ایـن اقتدارهـا و توانمندیهـا همـه در دورهای
حاصـل شـده کـه هـم درگیـر جنـگ بـوده ،هـم
تحریـم و هـم بـا جمعیتی سـه برابـر جمعیت قبل
از انقلاب اسلامی بـه ثمـر نشسـته اسـت.
و اما بعدتر:
مـا بازیگرانـی هسـتیم کـه از ابتـدای بـازی بـا
ابرقدرتهـا بـه بـازی فـرا خوانـده شـدیم نـه
در شـرایط مسـاوی بلکـه زمانـی برنـده بـازی
بودیـم کـه کفـش نداشـتیم با پـای بـدون کفش
جنگیدیـم ،دویدیـم و بـه دشـمنان گل زدیـم.
در زمیـن پر از سـنگالخ و گـودال تمریـن کردیم.
حتـی در بسـیاری مواقـع غـذای خـوب و مفیـدی
نخوردیـم و بـه آسـایش و آرامـش خـو نکردیـم،
روزه گرفتیـم ،قناعـت کردیم اما از پای ننشسـتیم.
مـا انقالبـی بودیـم ،انقالبـی تمـام وقت کـه دمی
نیاسـودیم ،مـدام زیـر فشـار بودیم و هسـتیم .ما
آن دونـده به دو نایسـت هسـتیم .به قـول زندهیاد
اقبال الهوری شـاعر مسـلمان و متعهد پاکسـتانی:
ساحل افتاده گفت :گر چه بسی زیستم
هیچ نه معلوم گشت آه که من کیستم
موج ز خود رفتهای تیز خرامید و گفت
هستم اگر میروم گر نروم نیستم
مـا سـاحل افتـاده نیسـتیم ،موجیـم ،نمیایسـتیم،
میرویـم ،میتازیـم ،صخرهشـکن میشـویم و
شـکوه دریادلـی را بـه تماشـا میگذاریـم.
اگر شـعب ابیطالب نبود ،سـره از ناسـره مشخص
نمیشـد و پرده از چهـره نفاق و دورویی برداشـته
نمیشد .
شـعب ابیطالـب گـر چـه بسـیار سـختیها بـه
همـراه داشـت امـا حاصـل آن فتـح مکـه بـود.
انقالب اسلامی دلهـای مظلومان را در فلسـطین،
سـوریه ،عـراق ،یمـن ،لبنان و بسـیار کشـورهای
دیگـر اسلامی و غیراسلامی روشـن و امیـدوار
سا خت .
مگـر از یـک انقلاب مردمی بـا پشـتوانه دینی در
این عصـر الکترونیـک و فضا چه توقعی اسـت جز
آنکـه بتواند خـود را بـه امپراطوریهای سـنگیندل
و امپریالیسـتهای جهانخـوار تحمیـل کند؟
آنچـه مهم اسـت باور اسـت .بـاوری کـه حاصلی
بـه بـار آورد و انسانسـاز ،هویتبخـش و
اسـتقاللآور باشـد.
آنـان کـه هنـوز هـم بـر ایـن باورنـد کـه بـدون
حمایتهـای اسـتعماری آمریـکا کاری از پیـش
نمـیرود و کشـور بـه عقـب برمیگـردد .شـرایط
کشـورهایی که تسـلیم آمریـکا شـدهاند را ببینند.
آیـا مصـر وضعیـت بهتری نسـبت به ایـران دارد؟
نگارنـده ایـن مطالـب بـر ایـن بـاور نیسـت کـه
همـه چیز عالـی اسـت و دولتمـردان مـا در ایفای
وظایـف خـود بـه دور از اشـتباه و بـدون گنـاه
هسـتند .برعکـس بارهـا از عملکردهـا بـا تنـدی
هـم بـه نقـد و انتقـاد پرداختـهام .لیکـن بنیـان و
سـتونهای انقلاب مـا متکی بـر تالش مـردم ما
بـوده و هسـت .رویکـرد اصالحی مغایر بـا کلیت و
مشـروعیت نظـام نیسـت.
ما نیاز به اصالحات عمیق و ریشـهداری در سـطوح
مختلـف فرهنگـی ،اقتصـادی و سیاسـتگذاریهای
داخلـی داریـم .لیکن بیمـاری اقتصـادی و فرهنگی
مـا یـک شـبه بهبـود نمییابـد .آنتیبیوتیکهـای
تجویزی اگر درسـت نسخهنویسـی شـده باشند و
برای درمان به خوبی تشـخیص داده شـده باشـند
یـک شـبه در حلق اقتصـاد بیمار ریخته نمیشـوند
بلکـه بـه دفعـات و طـی برنامهریزیهـای زمانمند
کوتـاه و بلندمـدت جـواب میدهنـد .آن هـم در
شـرایطی کـه مـدام تـن ایـن بیمـار را نلرزانیم و
داروی یـأس و ناامیـدی بـه وی نخورانیم و در حال
اضطـرار دودلـی و تخریب قـرارش ندهیم.
و در پایـان ناگفتـه پیداسـت کـه  22بهمـن مـاه
نقطـه عطفی در تحـوالت و تغییرات سیاسـتهای
داخلـی و خارجـی مـا و بسـیاری کشـورهای دیگر
بـوده اسـت خـواه بعضیهـا بـاور کنند خـواه باور
نکننـد .چیزی کـه عیان اسـت چه حاجت بـه بیان
ا ست .
والسالم

