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سرمقاله فتح

بـه کشـوری فکـر کنیـد کـه بیـش از
 30درصـد مجعیتـش را افـراد باالی
 60سـال بـه خـود اختصـاص
دادهانـد .چنین کشـوری بـا چـه
مشـکالیت رو بـه روسـت؟ کاهـش
نیـروی کار ،افزایـش هزینههـای
درمـاین ،کاهـش قـدرت دفاعـی
و امنیتی و ...مهگـی مشـکالت
چنین کشـوری اسـت .راه دور
نرویـد! اگـر سیاسـتهای کنـوین
بـه مهین شـکل مفتضـح در حـوزه
مجعیـت ادامـه داده شـود ،کشـور
مذکور ایران  30سـال آینده خواهد
بـود! از سـال  1385تـا سـال ،1420
کشـور مـا در پنجـره مجعیتی قـرار
دارد .پنجـره مجعیتی بـه بـازهای
گفته میشود که حداقل 70درصد
از مجعیت کشور در بازه سین  15تا
 64سـال یعنی سـن کار و فعالیـت
قـرار دارنـد .ایـن درحـایل اسـت که
 8سـال از ایـن فرصـت طلایی کـه
متامـی کشـورهای پیشـرفته دنیـا از
آن بـه احسـن وجـه اسـتفاده الزم

آینده ترسناک

را بردهانـد ،در دولـت تدبیـر و امیـد
سـپری و از اقدامات الزم در جهت
برو نرفـت از ایـن فضـا دریـغ شـد.
اگـر در ایـن چند سـال پایاین پنجره
مجعیتی فکـری بـرای ایـن معضـل
دردنـاک نشـود دیگـر منیتـوان امید
چنداین نسبت به حل این مشکل
داشـت و بـه دنبـال ایـن مسـئله کار
دولـت سـیزدهم نیـز حسـاستر
خواهـد شـد .در سـالهای ابتدایی
پیـروزی انقلاب اسلامی ،کشـور
فاقـد سیاسـتهای مجعیتی بـود
امـا شـرایط فرهنگـی ،جامعـه را بـه
مسـت افزایـش فرزنـدآوری سـوق
داد .با افزایش چشـمگیر نرخ رشـد
مجعیـت سیاسـتمداران دسـت بـه
اختـاذ سیاسـتهای کنتـرل موالیـد
زدنـد .قانـوین مصـوب شـد کـه
تـا سـال  1390نـرخ فرزنـدآوری از
بـاالی شـش فرزنـد بـه چهـار
فرزنـد برسـد .درحالیکـه
این سیاسـت بـرای 20
سـال تدویـن

افت ــاد گ ــر عل ــم ز ک ــف س ــاقی ح ــرم

شد اما در  4سال به وقوع پیوست
و به جای آن که سیاسـت اصالح
شـود ،بـه مهین شـکل تـا  25سـال
دنبـال شـد و نتیجـهاش ایـن حبران
کنـوین! در سـالهای ابتـدایی دهـه
 90رهبـر انقلاب و کارشناسـان
مجعیتی مهـواره نسـبت بـه ایـن
وضعیـت حبـراین هشـدار دادنـد و
در مهنی راسـتا طرحها و مصوبایت
نیـز ابلاغ شـد؛ از میـان ایـن مـوارد
میتـوان بـه طـرح محایـت از ازدواج
و فرزنـدآوری در شـورای عـایل
انقلاب فرهنگـی و طـرح جامـع
مجعیت در جملس شورای اسالمی
کـه البتـه بـه لطـف عـدم مهراهـی
سـازمان برنامـه و بودجـه وقـت در
جمالـس هفتم و هشتم تصو یـب
نشـد و بـه کارش بـه جملـس هنـم
افتـاد .بـا ایـن وجـود هـم اکنـون به
دلیـل عـدم فهـم صحیح مجعییت
و آیندهنگـری دولـت تدبیـر و
امیـد شـاهد وجـود
سیاسـتهای ضـد

مجعیتی هسـتمی! یعنی نـه تهنـا
ابـرو را درمـان منیکننـد کـه چشـم
را نیـز کـور کردهانـد .حمـدود کـردن
وام ازدواج و یارانـه بـرای موالیـد
جدیـد دالیـل و اسـنادی بـر ایـن
مدعاسـت .کشـور مـا بـه گـزارش
مرکـز مطالعـات و پژوهشهـای
مجعیتی آسـیا و اقیانوسـیه ظرفیـت
 150میلیـون نفـر را دارد حـال آنکـه
برخـی بـه بیـش از دو برابـر ایـن
تعداد نیز معتقدند .اصالح نگرش
مـردم نسـبت بـه پیامدهـای منفی
کاهـش بـاروری ،تدویـن الگـوی
جـذاب مـادری بـه عنـوان عنصـر
ارزمشند مولد ،ترویج سبک زندگی
خانـواده خوشـبخت پرمجعیـت،
اجـرای طرحهـای مصـوب در
راسـتای محایـت از ازدواج و
فرزنـدآوری ،اجیـاد هنـاد ختصصی
متـویل امـر مجعیـت و فرزنـدآوری
و ...میتوانـد اقدامـایت در جهـت
برو نرفـت از ایـن وضعیـت باشـد.

ب ــر دوش میکش ــمعل ــم س ــرخمکتب ــت

همه جا کربالست
مهـه روز بایـد ملـت مـا ایـن معنـا را داشـته باشـد کـه امـروز روز عاشوراسـت و
مـا بایـد مقابـل ظلـم بایسـتمی؛ و مهین جـا هـم کربالسـت و بایـد نقـش کر بلا را
مـا پیـاده کنیم ،احنصـار بـه یـک زمین نداشـته؛ احنصـار بـه یـک افـراد نداشـته.
قضیـه کر بلا منحصـر بـه یـک مجعیـت هفتـاد و چنـد نفـری و یـک زمین کر بلا
نبـوده .مهـه زمیهنـا بایـد ایـن نقشـه را اجـرا کننـد ،و مهـه روزهـا غفلـت نکننـد.
صحیفه امام؛ج 10صفحه 120
یادداشتفتح

خألتصویر سازیدر
دیپلماسیامروز
در روزهایی که تب روی کار آمدن کابینه
دولت سیزدهم داغ است ،جا دارد
نمینگاهی هم داشته باشمی به آچنه که
دیروز و امروز جهانیان از ما دیدهاند.
تصو یری که از ما در جهان خمابره میشود
و مهنی تصو یر به مبنای عمل و کنش
برای بسیاری از کشورها در قبال مجهوری
اسالمی تبدیل میشود .و باید توجه
داشت که آچنه امروز به منایش میگذارمی
ً
و امروز تصو یرسازی میکنمی قطعا یبنصیب
از تصو یر سالهای گذشته ما نیست.
در یک دهه گذشته در کنار غفلت و
سادهانگاری در موضوعات خمتلف یکی از
حوزههایی که به شدت دولت در آن ضعیف
عمل کرد و جا دارد که به عبریت برای آینده
نیز تبدیل شود ،حوزه دیپلمایس عمومی و
تصو یرسازی میل بود .در سالهای گذشته
عملکرد تصو یرسازی دولت به گونهای رقم
خورد که با بسیاری از آرمانها و اهداف و

شعارهای انقالب و ملت ایران همخواین
نداشت .این عدم همنوایی موجب آن شد
که در فضای بنیامللل دوستان دیرینه و
حقییق دلسرد شده و دمشنان قسم خورده
به طمع افتند .شعارهایی نظیر «نه شریق ،نه
غریب» جای خود را به «نه غزه ،نه لبنان»
داد ،تا این بار جهان عرب با تعجب از ما
بپرسد چگونه میشود کشوری که خود
را امالقری جهان اسالم میداند و خود را
حمور مقاومت معریف میکند متام مترکز خود
را بر مذاکره با رأس نظام سلطه میگذارد؟
این ختریب وجهه میل ایران در ابعاد دیگر
نیز در سالهای گذشته ادامه داشت و
نه تهنا در میدان تعامالت سیایس بلکه

در دیگر صحنههای بنیامللیل نیز عملکرد
دولت به گونهای بود که تصو یر و برند میل
ما خدشهدار شد .در دیپلمایس ورزیش
بسیار منفعل عمل کردمی و حمرومیتهای
زیادی را متحمل شدمی ،در دیپلمایس
علمی توجه نکردمی و جایگاه علمی خود
برای حضور دانشجو یان خارجی در کشور
را از دست دادمی ،در دیپلمایس گردشگری
مهبوت اروپاییان شدمی و پایگاههای اصیل
گردشگری یعین مهسایگان را فراموش
کردمی .و امروز منتظر حتول هستمی ،حتویل
حقییق که بتوان آن را به خویب به منایش
گذاشت و با اجیاد تصو یری مناسب،
ایراین قوی را به جهان خمابره کنمی.
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جهاد هوشمند
طی سالهای اخیر سوایل درباره اردوهای جهادی
اجیاد شده است که بعد از گذشت بیش از 40
سال از عمر ُپرخیر انقالب اسالمی ،به چه دلیل
مهچنان نیاز کشوربه اردوهای جهادی به قوت
خود بایق بوده و هنوز که هنوز است ،استانهای
حمروم کشور ُپر اند از مناطیق که حداقیلترین
امکانات زندگی را هم ندارند ،چه رسد به
امکانات رفاهی و فرهنگی؟! این سوال بسیار
بهجاست؛ چرا که باید ا کنون و در آستانه گام دوم
انقالب اسالمی مهچون مهۀ عرصههای دیگر،
عملکرد اردوهای جهادی و سازندگی کشور
هم مورد ارزیایب قرار گیرد تا چناچنه اشتباهی در
روند فعالیت خود دارند ،در یپ اصالح آن برآیند.
متاسفانه اردوهای جهادی ما عمدتا در به دنبال
تأمنینیازهایابتداییمردممناطقحمرومبهوسیله
افرادی هستند که از مناطق دیگر اعزام میشوند.
در صور یت که این کار باعث شده تا در برخی از
این مناطق مردم به این روند عادت کرده و حیت در
مواقعی که امکانات و توان الزم هم برایشان فراهم
است نیز مهیت برای حل مشکالت خود نداشته
باشند و چشم انتظار کمک دیگران باشند.
حال آنکه در بسیاری از خبشهای کشور فقط
الزم است مصالح به مهراه یک مهندس عمران
یا کشاورزی به منطق اعزام شود تا به وسیله خود
مردم این سازندگی صورت گیرد .به عبارت دیگر
باید این فرهنگ در میان مردم آن مناطق اجیاد
شود کهخودشان کمربرحلمشکالتشانببندند.
از سوی دیگر کمکهای عمراین ،خورا کی و

میرسانند کهخودشانعزمآباداینمناطقاطراف
خود را نیز پیدا میکنند؛ اما هنوز تعداد این گونه
گروههای جهادی با بازدهی باال به نسبت تعداد
زیاد گروههای جهاد در کشور بسیار کم است.

هبداشیت در بسیاری از این اردوها بسیار پررنگتر
از آموزشهای علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی است و این مسئله باعث رشد نکردن
مردم مناطق حمروم در این حوزهها گشته که
اولنی آفت آن خو گرفنت این مردم با امکانات
حداقیل فعیل میباشد؛ چنانکه گاهی دیده تأمالتی در خصوص وضعیت
شده مردم برخی مناطق به شدت با عملیات فعلی افغانستان
گروههای ایثارگر جهادی برای سازندگی آن منطقه
-۱در حتوالت اخیر افغانستان ،به نظر میرسد
خمالفت شدید کرده و مانع کار آنها شدهاند .آمر یکا در تالش است تا از یک شکست
علتدیگری کهوجوددارد،شناسایینشدندقیق قطعی (نا کامی در اجیاد یک الگوی مطلوب
سیایس در کابل و خروج اجباری از این کشور)،
مناطقحمرومواقعیاست.در حالحاضربسیاری
ز یرساخت یک پیروزی (اجیاد یک کانون
از اردوهایجهادیصرفاباهدفزندگیدر شرایط آشوب منطقهای برای ختلیه خبیش از توان
سخت و رشد شخصییت شرکت کنندگان اردوها استراتژ یک چنی ،روسیه و ایران) را نتیجه بگیرد
برگزار میشود و توجهی از سوی برگزارکنندگان این
-۲اصیلتر ین داراییهای به دست آمده برای
اردوها برای یافنت مناطق حمروم واقعی صورت آمر یکا در یپ اشغال افغانستان ،کسب اطالعات
منیپذیرد .حیت ممکن است منطق های بعد از راهبردی و شناخت دقیق افغانستان ،رهبران،
خنبگان و مردم این کشور در جایگاه خنست ،و
چند سال برگزاری اردوی جهادی ،به آباداین خویب سپس نفوذ در الیههای سیایس و اجتماعی خمتلف
رسیدهباشدو حمرومیتاز آنمنطقهرختبربسته آن حیت در میان خمالفان آمر یکا در افغانستان
است! امری که ا کنون به یک مز یت رقابیت
باشد اما مهچنان در آن منطقه اردوی جهادی
راهبردی برای آمر یکا در برابر سایر طرفهای
برگزار شدهو سراغیاز دیگرمناطق گرفتهمنیشود .حاضر در صحنه افغانستان بدل شده است.
آخرین مورد اما مربوط به دولتهاست که با
-۳تسخیر افغانستان به دست طالبان به طور
دیدن کارهای جهادی ایثارگران جهبه سازندگی
حمت مورد رضایت و در چارچوب حماسبات
ً
رو به تنبیل گراییده و دیگر به وظایف خود در قبال راهبردی آمر یکا است و اساسا توافقات حاصل
مناطقحمرومعملمنیکنند.برایحلاینمسئله از مذا کرات آمر یکا و طالبان در قطر ،زمان و
حنوه خروج آمر یکا از افغانستان بستر سقوط
الزم است گروههای جهادی مطالبهگری از کشور به دست طالبان را فراهم آورده است.
مسئولنیراهمدر دستور کار خودقرار دهندو جملس
-۴طالبان یک جر یان افغانستاین برخوردار
شورای اسالمی هم به وظیفه خود یعین فشار
از محایت خارجی (پاکستان) است و البته
بر دولت برای اجنام این سازندگی فشار بیاورد .موجودییت یکپارچه نیست؛ به این معنا که
در پایان باید به معدود جهادگراین هم اشاره کرد که سهم رهبران حمیل و میداین این گروه –که برخی
از ارتباطات و محایتهای خارجی مستقل نیز
فعالیتهای خالقانه ،هدمفند و کاربردی تعریف برخوردار هستند -در اقدامات و حترکات میداین
کرده و عالوه بر حمرومیتزدایی از مناطق حمروم ،گاه بیشتر از فرماندهان و رهبران ارشد گروه است!
مردم آن مناطق را به سطحی از آ گاهی و رشد
-۵طالبان یک گروه و جر یان حتت سیطره
آمر یکا نیست .اما جتربه ۲۰ساله آمر یکا در
افغانستان ،این گروه و اقدامات آن را برای
آمر یکاییها حماسبهپذیر ساخته و آمر یکاییها
امروز از ابزارهای خمتلیف برای مدیر یت الگوی
رفتاری طالبان و اثرگذاری بر آن برخوردار
هستند و بر مهنی اساس آن را در چارچوب
راهبرد کالن خود برای منطقه به کار گرفتهاند.

هاشمی زنده است؟

ـفید آتشب ــس ک ــه ب ــه
پرچمه ــای س ـ ِ
اهت ــزاز درآم ــد ،م ــا مان ــدمی و انق ــاب
نو پ ــایی ک ــه هش ــت س ــال قب ــل،
ـران اص ــی نظم جه ــاین تولدش
باز یگ ـ ِ
را ب ــا ش ــلیک گلول ــه تبر ی ــک گفتند.
جن ــگ ،هدی ــه آنها ب ــه ای ــن انقالب
نو پ ــا بود .ح ــاال ام ــا جنگ متام ش ــده
بود .متام ش ــدین که یبح ــرف و حدیث
نب ــود .صحب ــت از نوش ــاندن ج ــام زهر
ـاز حتق ــق
ب ــود و عق ــایی ک ــه پیشنی ـ ِ
ر ویاهایش ــان ،مج ــع ش ــدن بس ــاط
جنگ ب ــود .بس ــاط جنگ مجع ش ــد.
ـاب جنگزده،
خ ــرداد س ــال بعد ،انق ـ ِ
امام ــش را از دس ــت داد .ای ــران
یکپار چ ــه س ــیاه ش ــد .ای ــن س ــیاهی
ام ــا مقدمـ ـهی ور ود ب ــه داالین ب ــود که
انق ــاب را وارد عص ــر جدیدی میکرد.
داالین ک ــه میتوانس ــت قتلگاه ــش
داالن خوفن ــا ک،
ـاز ای ــن ِ
باش ــد .آغ ـ ِ
انتخاب ــات س ــال  68بود .نق ــل حمافل
پس این هش ــت
ای ــن بود ک ــه «باید از ِ
س ــال س ــیاهی ،دنی ــای جدی ــدی
بس ــاز می .باید کش ــور را بس ــاز می .باید
توس ــعه پی ــدا کن ــم .».در انتخاب ــات،
 79نف ــر ثبتن ــام کردن ــد .فق ــط دو
نف ــر تایی ــد صالحی ــت ش ــدند .عباس
ش ــیباین و ا کب ــر هامش ــی رفس ــنجاین.
ً
نتیج ــه را مه ــه میدانس ــتند و عم ــا
انتخاب ــایت در کار نب ــود .ب ــا ای ــن
ح ــال مه ــه از مقط ــع حس ــاس کن ــو ین
میگفتن ــد؛ مقطع ــی ک ــه در آن کش ــور
نیاز ب ــه س ــازندگی دارد .س ــازندگی در
اولو ی ــت ب ــود .بقی ــه مس ــائل مه ــه فرع
بودن ــد و گ ــویش حوصله شنیدنش ــان
را نداش ــت .هامش ــی رفس ــنجاین از 16
و ن ــم میلی ــون رای ماخ ــوذه 15 ،و ن ــم
میلی ــون رای را از آن خ ــود ک ــرد و ایران
وارد دنی ــای جدی ــدی ش ــد .دنیایی که
غایت ــش س ــازندگی ،توس ــعه و ژاپ ــن
اس ــامی ب ــود .مه ــه مفاه ــم ذی ــل این
غای ــت تعر ی ــف میش ــدند .ح ــی
ّ
ـات دی ــی ه ــم ا گ ــر رس ــیدن ب ــه
حمرم ـ ِ
ای ــن غای ــت را ی ــاری میدادن ــد ،یک
ش ــبه ب ــه مق ــام اس ــتحباب و ی ــا ح ــی

وجوب میرس ــیدند .چیزی نگذش ــت
ک ــه اخت ــاس ب ــه طبیع ـ ِـت ج ــاری در
ابر پر وژهه ــای اقتص ــادی ب ــدل ش ــد.
لب ــاس اش ــرافیت ب ــه ت ــن مدی ــران
دوخته ش ــد و له ش ــدن فقرا ب ــه عنوان
هز ینهه ــای نا گز ِیر رس ــیدن به هبش ـ ِـت
توس ــعه ،توجی ــه ش ــد .هامش ــی س ــوار
ب ــر ّارابـ ـه توس ــعه داش ــت میتاخ ــت
و ی ــک ا کثر ی ـ ِـت خوشب ــن برای ــش
ه ــورا میکش ــیدند و ش ــعار میدادن ــد
«خمال ــف هامش ــی ،خمال ــف رهبر اس ــت
 /خمال ــف رهب ــری دمش ــن پیغمب ــر
اس ــت» .اقلی ــی س ــا کت ام ــا خون دل
پس
میخوردن ــد .آنه ــا واقعی ــی را در ِ
ای ــن ارابـ ـهراین میدیدن ــد؛ واقعی ــی
ک ــه س ــالهای بعد ب ــرای عم ــوم مردم
راین
ب ــه منای ــش درآم ــد .در میان ــه ارابه ِ
توس ــعه ،ان ــدک صداه ــای اعت ــراض
خف ــه میش ــدند .نق ــد هامش ــی ،نق ــد
انق ــاب و رهب ــری قلم ــداد میش ــد
و برچسـ ـبهای س ــیایس ب ــر س ــر
منتق ــدان خ ــراب میش ــدند .عدال ــت
ب ــا تی ــغ توس ــعه داش ــت ذب ــح میش ــد
و انس ــداد س ــیایس ام ــکان فر ی ــاد زدن
ای ــن واقعی ــت تلخ را س ــلب ک ــرده بود.
اعت ــراض ،بدل ب ــه خط قرمزی ش ــده
ب ــود ک ــه هامش ــی اج ــازه منـ ـیداد ک ــی
از مرزه ــای آن عب ــور کن ــد .س ــراجنام
بغضه ــای فروخ ــورده مس ــتضعفان
و فر ودس ــتان فر ی ــاد ش ــد و اول ــن
اعتراض ــات معیش ــی بع ــد از انق ــاب
را در خیابانه ــا رق ــم زد .اعتراض ــایت
ک ــه از ک ــوی ط ــاب مش ــهد ش ــر وع
ش ــد .حاال از توس ــعه فقط ی ــک تورم
 50درص ــدی مان ــده ب ــود و فق ــرایی که
ُ
سهمش ــان از توس ــعه خ ــرد ش ــدن
ب ــود .پاس ــخ هامش ــی ب ــه اعتراض ــات،
مش ــت آهننی ب ــود .هامش ــی در ز رور ِق
محایته ــای کورکوران ــه و البت ــه در
خ ــا فض ــای اعت ــراض 4 ،س ــال بع ــد
ه ــم در رو ی ــای توس ــعه تازان ــد و پ ــس
از ای ــن دوران هش ــت س ــاله لق ــب
«س ــردار س ــازندگی» را از آن خ ــود
ک ــرد .دول ــت او ام ــا ب ــرای آین ــدگان

بی ــش از آنک ــه الگ ــوی س ــازندگی و
توس ــعه باش ــد ،تبدی ــل به ی ــک درس
عب ــرت مت ــام عیار ش ــد .هش ــت س ــال
ـن او س ــوار ب ــر اراب ــه توس ــعه ،ب ــه
تاخ ـ ِ
خ ــویب نش ــان داد توس ــعهی ناعادال نه
ـان س ــیایس ،ب ــه طغیان
مه ــراه ب ــا خفق ـ ِ
میاجنام ــد .جتربهه ــای تل ـ ِـخ عص ـ ِـر
هامش ــی ،ای ــن حقیقت را ف ــاش کرد که
تهن ــا اعت ــراض و فض ــای آزاد س ــیایس
اس ــت ک ــه عادال ن ــه ب ــودن توس ــعه
را تضم ــن میکن ــد و ا گ ــر خفق ــان
حا ک ــم ش ــود ،اش ــراف س ــیایس ب ــه نام
توس ــعه جیبش ــان را از ح ــق فق ــرا پ ــر
ـران  1400یبش ــباهت
خواهن ــد ک ــرد .ای ـ ِ
ب ــه م ــرداد  68نیس ــت .ای ــران ،ام ــروز
در پش ــت سرش هشت س ــال ویراین را
ـخیت ت ــوام با
میبیند .هش ــت س ــال س ـ ِ
صب ــر .ما ب ــاز ه ــم در عصر س ــازندگی
هس ــتمی .ب ــاز ه ــم در انتخاب ــایت ی ــک
طرف ــه منتخ ــی را برگز ی ــدمی ت ــا ج ــاین
دو ب ــاره ب ــه مهی ــن بده ــد .ام ــروز در
مواجه ــه ب ــا ای ــن انتخابم ــان ،دو
راه در پی ــش رو دار می .راه اول مه ــان

راه ط ــی ش ــدهی س ــال  68اس ــت .ما
میتوان ــم ب ــه هبانـ ـهی در اولو ی ــت
ب ــودن س ــازندگی و هبب ــود معیش ــت ،از
جامع ــه اعت ــراضزدایی کن ــم و مال ــه
ـتباهات
ب ــه دس ــت ،توجیهگ ــر اش ـ
ِ
دول ـ ِـت آق ــای رئی ــی باش ــم .راه دوم
ام ــا ای ــن اس ــت ک ــه از جتر ب ــه هش ــت
س ــال دول ــت هامش ــی درس بگی ــر می و
مس ــیر س ــازندگی و هبب ــود معیش ــت را
ـور نعم ــی ب ــه ن ــام «اعتراض»
از حض ـ ِ
حم ــروم نکن ــم .عنص ــر اعت ــراض و
ـری مردم ــی ،موهب ــی اس ــت
مطالبهگ ـ ِ
ک ــه میتوان ــد س ــازندگی را ب ــا عدالت
هامشی
مهراه س ــازد و مانع از تولد یک
ِ
دیگر در س ــهر س ــیایس ایران باش ــد .و
البت ــه ک ــه ح ــذف عنص ــر اعت ــراض،
میتوان ــد از دل ای ــن گلس ــتاین ک ــه
مه ــه ما ب ــه آن دلخوش هس ــتمی ،آتیش
را متول ــد کن ــد ک ــه ش ــعلههایش بالی
ج ــان زندگیم ــان ش ــود .انتخ ــاب
ب ــا ماس ــت؛ اینک ــه رئی ــی را رئی ــی
خبواه ــم ی ــا هامش ـ ِـی دیگ ــر.
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