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سرمقاله

براندازی آنها و انقالب ما
به آنه��ا گفت��ه بودند ک��ه کار 
جمهوری اسالمی تمام است و 
چند روز که ب��ه خیابان بیایید 
و چند سطل آش��غال که آتش 
بزنید، »اینها رفتنی هستند!« 
چند روز که گذش��ت و دیدند 
اوضاع آن طور ک��ه گفته بودند 
نش��د، به ذهنش��ان رسید که 
بگویند »خب، باید همان کار ها 
را که آنها در پاییز 1357 کردند، 
شما هم بکنید، تا بروند!« این بود که رفتند روی پشت بام و 
شعار دادند، منتها چون ش��عار ها هم اثری نداشت، به سمت 
فحاش��ی رکیک رفتند تا از این س��تون بلکه فرجی شود. به 
همین جا هم منتهی نش��د، رفتند نعل به نع��ل هرچه را که 
در پاییز س��ال 57 رخ داده بود ناشیانه شروع به کپی برداری 
کردند: سرودسازی و سرودخوانی، شعارنویسی و.. .  اما ذره ای 
هم به ذهنشان خطور نکرد که چرا حتی یک دهم آن جمعیت 
گسترده ای را که مثاًل در تاسوعا و عاشورای 57 به خیابان های 

تهران آمد، نتوانستیم به خیابان بکشانیم؟!
این  ها حتی متوجه دلیل شکس��ت زودهنگام این رؤیایشان 
هم نیستند! عجیب هم نیست کسانی که تاریخ نخوانند و تنها 
پادکست های صوتی »شاه کشتار نکرد« زیباکالم را شنیده و 
مستندهای لندنی تولیدش��ده با قطعات آرشیوی به سرقت 
رفته از صداوسیما را دیده باشند همین قدر ساده انگارانه باور 
می کنند که دلیل پیروزی انقالب اسالمی، انسان دوستی شاه 
بوده و اآلن چون جمهوری اسالمی با براندازان مقابله می کند، 
هنوز دوام آورده است! آنها خیال می کردند که در پاییز 1357 
هستند و شرایط اجتماعی به صورت »اتوپایلوت« در 22 بهمن 
آنها را به مقصد خواهد رس��اند، اما زودتر از آن متوجه شدند 
که نه تنها خلبانان غربی این هواپیم��ای براندازی »ایجکت« 
کرده اند، بلکه موتورش هم آتش  گرفته و در حال سقوط است. 
انقالبی که در حال کپی برداری ناشیانه از روی آن بودند، اما 
چیزی فراتر از تصور محدود آنها بود؛ متکی به اندیش��ه  های 
بنیادین مکتبی بود، آرمان های بزرگی داشت و احیای هویت 
یک ملت ریش��ه دار را مطالبه می کرد. با تمام ابرقدرت های 
مس��تکبر جهانی مرزبندی داش��ت و هیچ نی��ازی به جلب 
حمایت دول خارجی نداشت. در رأس آن رهبری دانا و متقی 
قرار داش��ت که چه قبل و چه بعد از قرار گرفتن در مس��ند 
قدرت، برای خود هیچ نیندوخت. شهیدانی جان فدا داشت 
که برای تحقق این آرمان های اصیل، عزیز ترین دارایی خود را 
نثار کردند. اعتالی ایران و تمامیت ارضی آن برای انقالبیون 
مهم بود و تاریخ ش��هادت می دهد که برای اینکه حتی چند 
سانتی متر از این خاک به دست بیگانه نیفتد، چه خون  ها که 

بر این خاک نریخته است. 
البته فهم این اهداف واال و مفاهیم عمیق برای کس��انی که 
نهایت آرزویشان التذاذ جنسی و آزادی حیوانی است، دشوار 
می نماید. از کس��انی که سقف آرزوهایش��ان برداشته شدن 
مرزهای عفاف در جامعه است، نباید انتظار داشت که بفهمند 
دویس��ت و اندی هزار ش��هیدی که خونش��ان را نثار انقالب 
اسالمی و فدای استقالل ایران کردند، چگونه می اندیشیدند؟ 
جماعتی که دربه در دنبال جلب حمایت فالن دولت یا مسئول 
غربی برای حرکت سیاسی خود هستند و بدون آن موفقیت 
خود را ناممکن می دانند، مگر می توانند بفهمند انقالبیونی با 
دس��ت خالی چگونه ایران را از چنگال مستشاران امریکایی 
و صهیونیس��ت  ها می توانند خ��ارج کنند و یا حال ش��هید 
مدافع حرمی را درک کنند که چند ه��زار کیلومتر ها دورتر 
از مرزهای ایران مقابل هیوالی تکفیر می   ایستد؟ آیا کسانی 
که گوش وچشمشان را به بوق بن سلمان و چارلز دوخته اند،  
معنی شعار »هیهات  مناالذله« را می فهمند یا می توانند درک 
کنند چرا وقتی هم ژنرال هایزر امریکایی به فرماندهان ارتش 
شاه دستور کشتار تظاهرات کنندگان ایرانی را می دهد، مردم 

ایران از مسیری که برگزیده بودند بازنگشتند؟
براندازی ناکام آنها و انقالب پیروز ما خیلی با هم فرق دارد و 
فاصله میانش��ان »تفاوت از زمین تا آسمان است.  « البته آن 
نوجوان تاریخ نخوانده مش��غول به فض��ای مجازی تقصیری 
ندارد. از دشمنی هم که 44 سال اس��ت عزادار منافعش در 
ایران است، انتظاری بیش نیست. اما نظام آموزشی، فرهنگی 
و رسانه ای ما در پیشگاه احکم  الحاکمین باید پاسخ گوید که 
چرا تاریخ و آرمان  های انقالب را صحیح به نس��ل های بعدی 
منتقل نکرده ایم نگرشی تا این حد سطحی و گاه کاریکاتوری 
از مب��ارزات و مجاهدت های یک ملت ب��زرگ برجای نماند. 
اینک می توان عمق بصیرت حضرت امام )ره( را درک کرد که 
حتی ماه  ها قبل از پیروزی انقالب اس��المی به خطر تحریف 
تاریخ انقالب واقف گردید و در نجف هشدار داد که »درست 
آنچه را امروز برای ما روش��ن و واضح اس��ت برای نسل های 
آینده مبهم می باشد؛ و تاریخ، روشنگر نسل های آینده است، 
و امروز قلم های مسموم درصدد تحریف واقعیات هستند، باید 

نویسندگان امین این قلم  ها را بشکنند. «

ايستادهبر»آرمان«اماموشهدا

 غرب از آشوب 
به صراط دیپلماسی بازگشت

رابرتمالیدرجديدترينگفتوگویخودديپلماسیرابیپايانخواند
وگفتکهکارامريکادرايرانتغييررژيمنيست

رابرتمالی،نمايندهويژهامريکادرمذاکراتاحيایبرجامدرتازهترينسخنانش،ديگرآنادعاهایامريکايیراکه»برجاماولويتمانيست
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درگيرشدندرتغييررژيمايراننيستوکاراوهمنوشتنآگهیترحيمبرایبرجامنيست.ايناعالمضمنیبازگشتازهدايتآشوببهصراط
ديپلماسی،همزمانشدبااعترافيکیازعواملايرانیسيا،مسيحعلينژادکهدرمصاحبهایگفترهبرانکاخسفيدوکشورهایاروپايیازاو
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مسیح علینژاد در سی ثانیه سه اعتراف هولناک کرد؛ ابتدا تأیید و تصریح 
کرد که خودش عمله سیا و کاخ سفید است. دوم، اعتراف کرد که آشوب 
وس��یله ای برای امریکا با هدف خروج از مذاکرات هسته ای بوده است. و 
سوم، نشان داد که امریکا از آشوب ناامید شده و می خواهد به میز مذاکرات 
با ایران بازگردد. همه این ها در این جمالت او آشکار شد:»اکنون در دولت 
امریکا و دولت فرانسه این سؤاالت را از ما می پرسند که این انقالب تمام 
شده و االن کسی در خیابان نیست. پس شما چرا فکر می کنید که ما نباید 

به میز مذاکره برگردیم!« 
برخی اصالح طلبان و مخالفان حکوم��ت ایران که از قضا حمایت های 
ضمنی و گاهی آشکار از آشوب داشتند،  ادعای تحلیلگران درباره رهبری 
چند فعال  سیاسی مثل علینژاد در آش��وب پاییزی را »کوچک کردن 
انقالب)!( یا بزرگ کردن امثال علینژاد « می دانس��تند و معتقد بودند 
این آش��وب خیلی عمیق تر و اثرگذارتر از آن اس��ت که به این چیز ها 
قابل تقلیل باش��د. اما حاال علینژاد که دوستانش در شبکه های لندنی 
او را »کثافتی که با فروش ویدئوهای مادران قربانیان آشوب، کاسبی 
می کند«، می نامیدند، در گفت وگو با اینترنش��نال اعتراف می کند که 
رهبران اروپا و کاخ سفید با او در ارتباط هستند! ممکن است او البته غلو 
کند که ذات امثال او در دروغ و غلو است اما نکته اینجاست که رهبران 
غربی برای هدایت این آش��وب کس��ی غیر از این افراد را در دسترس 
نداشته اند. دیدار رهبران اروپایی و امریکایی با امثال کریمی و علینژاد و 
بنیادی، در میان مخاطبان، » دیدار احمق با احمق تر« لقب گرفت و این 
حقیقتی است که حاال علینژاد در یک مصاحبه به آن اعتراف می کند و 
از ناامیدی رهبران غربی به خشم آمده است:»ناامیدی رهبران امریکا 
و اروپا دل آدم را خالی می کند! جواب من به آنها در برابر این حرف که 
مردم دیگر در خیابان نیستند چرا به میز مذاکره بازنگردیم، این است 

که چون شما سپاه را تروریست اعالم نکردید. به خاطر اینکه 
شما با صدای بلند اعالم نکردید که مذاکرات هسته ای 
تمام شده با این حکومت. انقالب مراحل متعدد دارد. 
مرحله بعدی این اس��ت که ش��ما به این حکومت 
س��یگنال بفرس��تید و بگویید ما از ارت��ش اگر از 
مردم حمایت کند، حمایت می کنیم. ما حمایت 
می کنیم از اعتصابات سراسری. ما صندوقی راه 
می اندازیم تا حمایت کنیم از کسانی که اعتصاب 

می کنند و سرکار نمی روند. «
البته پیشنهاد راه انداختن یک صندوق مالی کاماًل به 

مذاق علینژاد که دوستانش او را یک الشه خوار و کاسب 
می دانند،  می خورد و پیشنهادی منطقی است!

او به غربی  ها می گوید:»پیشنهادی که آقای پهلوی داده، 
باید فشار حامد اسماعیلیون را به رسمیت بشناسید و سپاه 

را تروریست اعالم کنید. ما این را به کشورهای 

غربی می گوییم اما االن همه امید من این است که مردم ناامید و خسته 
نش��وند. امیدوارم به زودی دیدارهای جدی با رهبران کشورهای غربی 
صورت بگیرد که ببینند م��ا چهره های درخش��ان و تحصیلکرده ای در 
داخل و خارج از کش��ور داریم که می توانند این حکوم��ت را بهتر از این 

واپسگرا هایی که االن در قدرتند اداره کنند. «
علینژاد باید اینجا توضیح می داد که اگر چهره های درخشان و تحصیلکرده 
در دسترس شورش شان است،  چرا آدم تحصیل نکرده و غیردرخشان بلکه 

تاریکی مثل او سرکردگی آن را برعهده گرفته است؟!
علینژاد و اینترنش��نال البته به اختالف عمیق اپوزیس��یون و رسیدن به 
مرحله سهم خواهی و تقس��یم غنائم در پایان شکس��ت)!( واقف اند، به 
همین خاطر س��عی می کنند مدعی شوند که اپوزیس��یون االن خیلی 
به هم نزدیک شده اند:»خیلی صریح بگم. غرب میدونه که این حکومت 
باید بره. اما نمیدونه که آیا اپوزیسیون متحد هس��ت برای دوران گذار، 
برای دوران عدالت انتقالی، برای تش��کیل یک مجلس مؤسس��ان و یک 
دولت موقت]یا نه[. آیا اپوزیسیون این آمادگی را دارد که به کشورهای 
غربی بگه ما یک ایران بدون جمهوری اسالمی می خواهیم و شما باید با 

ما گفت وگو کنید؟«  
علینژاد با تعریف یک داس��تان می خواهد اهمیت خودش را برای سران 
غربی نش��ان دهد و واقعاً باید از غرب ممنون بود که پلش��تی مانند او را 
انتخاب کرده است که یک تنفر عمومی در میان مردم و حتی دوستانش 
از او وجود دارد:»پلیس سوییس من را با ماشین ضد گلوله بردند جایی 
نزدیک یک دریاچه و از آنجا با هلی کوپتر من رو بردن به فرودگاه. چرا؟ 
یعنی جمهوری اسالمی اینقدر بازوهای تروریستی اش فعال هستند که 
در سوییس هم منی که باید زندگی نرمال داشته باشم باید با استرس و 
با هلی کوپتر در خاک اروپا تردد کنم. برای اینکه بگن در 

خاک اروپا نمی خوایم دردسر ایجاد بشه. «
علینژاد احتماالً خوب می دان��د که او و منافقین 
برای غرب تفاوت��ی ندارند و ه��ر دو به یک 
دلی��ل وس��یله ق��رار گرفته ان��د و غرب 
هیچ وقت آن سازمان قدیمی و خدمتکار 
تروریس��م را به امثال تازه کارهای نان به 
نرخ روزخوری مثل او نمی فروش��د اما باز 
ه��م می گوید:»امیدوارم هم��ه بتوانیم با 
اتحاد به دولت های غربی نش��ون بدیم که 
ما نمایندگان بهتری هس��تیم در مقایسه با 
سازمان مجاهدین خلق و نایاک. در مقایسه با 
چهره  هایی که مردم داخل ایران باألخره این 
روز ها اسماشون رو صدا نکردند! اما اسم  هایی 
که داره صدا میشه من امیدوارم به زودی در کنار 

هم بنشینیم«!

مالقاترهبرانقالببا»آرمان«درروزیکهبه»تجديدميثاقباآرماناماموشهدا«معروف
است،خودحکايتیاست.»آرمانعلیوردی«شهيدامنيتحاضرنشدبهقيمتشکنجه
کمتر،بهرهبرخودتوهينکندوبهدستآشوبگرانپسازشکنجهبسياربهشهادترسيد.
اماهمهشهدایانقالبوجنگهمينگونهبودندوبرهمينآرمانبودند.شهدایانقالبو
آنانکهبرایدفاعازمرزهایکشورهشتس�الجنگيدند،حاضرنبودندتوهينبهدينو
آرمانهاووطنخودراتحملکنند.شاه،وهندينبود.تسلطامريکابرکشور،وهندينو
وطنپرستیبود.خيالباطلصدامبرایتصرفايران،وهنايرانیبود.هرشهيدیکهبرایاين
آبوخاکجنگيد،نخواستکهساکتباشدکهسکوتخودراتوهينبهآرمانهامیدانست
ونيزنخواستکهتوهينبشنود.همهشهدایما»آرمان«بودندو»آرمانعلیوردی«آنوجه

مستتردرشخصيتآرمانخواهانهشهدارابرجستهکرد.| بقيهدرصفحه2

 اعترافات  عامل مأیوس سیا!

   بین الملل

مسيحعلينژاددرگفتوگويیاعترافکردازاينکهمیبيندرهبرانغربیبعدازخالیشدنخيابانها
میخواهندبهمذاکراتبازگردند،تهدلشخالیمیشود!

س�الروز والدت ام�ام محم�د تق�ی )ع( را تبری�ک می گوییم

در تاریخ شفاهي آقاي دهباشي، از زبان داریوش همایون که متجاوز به اقتدار 
ملي است و در این باره سابقه اي س��یاه دارد، صحبت 

مي ش��ود. داریوش همایون، علینق��ي عالیخاني و 
اردشیر زاهدي یا دیگر سلطنت طلب ها در خارج 
از کشور، به دنبال چه بوده یا هستند؟ دنبال اینکه 

انقالب اس��المي را از بین ببرند. تبلیغ 
گفتمان از بین بردن انقالب، کجا کاري 
شبیه برنامه روایت فتح با مدیریت شهید 

آویني به شمار مي رود؟! | صفحه9

نباید با اقدامات حساب نشده 
 به جریان تطهیر پهلوي کمک کرد

 گفت وگوی »جوان«  با قاسم تبریزي

سید حس��ن خمینی، نوه امام و تولیت حرم مطهر: پاییز 
امسال امید مردم را هدف گرفته بود. امید دشمنانی را 
که در آرزوی نگون ساری برگی از این درخت هستند 
باید مأی��وس کرد، چه برس��د به اصل��ش. راه طوالنی 
آمده ایم و خواهن��د آمد؛ چه جمع بس��یاری که خون 
داده اند و این درخ��ت را آبیاری کرده اند. چه 
مادران و پدران و فرزندانی که صبر کرده اند 
تا این درخت به ثمر رس��ید و جمهوری 

اسالمی بالنده شد| صفحه2

رضا محقق، تهیه کننده فیلم س��ینمایی »چرا گری��ه نمی کنی؟« در 
واکنش به  تحریم جشنواره فیلم فجر از طرف بازیگران این فیلم: سینما 
برای برخی از این افراد بیشتر بیزینس است تا هنر. شما حق ندارید برای 
دیگران تعیین تکلیف کنید. شما همه بازی کرده اید و دستمزد خود را 
هم گرفته اید. حاال تبدیل به ارائه دهندگان دکترین انقالب اینستاگرامی 
ش��ده اید! مگر س��ینما اموال موروثی شماست یا ش��ما وکیل دیگران 

هستید؟ شما آبروی آزادی را برده اید | صفحه16

پس از جنگ جهاني دوم خدمات رفاه اجتماع��ي تبدیل به یک کاال یا 
خدمت عمومي ش��د و دولت ها متعهد به تأمین امنیت اقتصادي براي 
شهروندان از طریق محافظت آنان در برابر ریسک هاي نظام بازار مرتبط با 
سالمندي، بیکاري، حوادث و بیماري ها شدند. امروزه نظام تأمین اجتماعي 
اساسي ترین پیش نیاز توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر کشور 
تلقي می شود و مهم ترین اهرم برقراري عدالت اجتماعي در جوامع مدني 

جهان به شمار مي رود و ریشه در مفهوم »برابري« دارد| صفحه12
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حتی یک برگ از درخت جمهوری 
اسالمی نمی توانید جدا کنید

پولتان را گرفتید 
و آبروی آزادی را بردید!

دست صندوق های بازنشستگی 
همچنان در جیب بودجه

 پشت پرده کانال 
تعیین  قیمت دالر !

آمار دروغ های علی کریمی 
 از دست در رفت!

دلیل کینه آخوند دربار علی اف 
از ایران مشخص شد

  یک��ی از گردانندگان کان��ال تعیین 
قیمت فردایی دالر، فردی بهایی ساکن 
لندن اس��ت و در کانال خود عامدانه به 
جوسازی برای باال بردن قیمت دالر اقدام 

می کرده است

 علی کریمی در جدیدترین دروغ خود، تصویری از یک 
مدرسه خیابانی در دهلی نو را به ایران نسبت داد. او زیر این 
عکس نوشته: »بهروز عظیمی پسری که زیر پل به کودکان 
یتیم خواندن و نوش��تن یاد می دهد. این عکس باید کل 

فضای مجازی را پر کند«!

  اهلل شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز 
در کش��ور آذربایجان که هر از گاهی به بهانه های 
مختلف س��خنانی علیه ای��ران بر زب��ان می راند، 
بخش��ی از پازل رابطه خوب مقامات آذربایجان با 

صهیونیست هاست

سید حسن خمینی:

»جوان« چالش هاي صندوق هاي بازنشستگي را واکاوي مي کندواکنش هنرمندان به تحریم کنندگان جشنواره های فجر

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

8
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 الزامات   تحقق   رشد    اقتصادى
  افزايش سرمايه گذاري براي توليد

   ارتقاي بهره وري

  تهيه چشم انداز راهبردي و برنامه  بلندمدت دستگاه هاي اجرايي
        حكومتي براي مسائل اقتصادي 

  حمايت دستگاه هاي اجرايي از توسعه  بنگاه هاي خصوصي 
   ارتقاى دانش و فناوري 

  رقابت پذير كردن كاال و خدمات ايراني 

   مسئله  انضباط مالي در بودجه
  بهبود فضاي كسب وكار 

  عالج تصميم گيري هاي متناقض 
   عالج تغييرات مكرر قوانين و مقررات

  عالج راه دراز و پرپيچ وخم فرايندهاي اداري

ــي ــاي نظارت ــوي نهاده ــليقه اي از س ــاي س ــدم مداخله ه    ع
         و غيرنظارتي 

  تأمين مالي براي فعاليت هاي بخش خصوصي 

   رفع مداخالت دولتي در مالكيت و مديريت بنگاه هاي اقتصادي 

   رقابت نكردن دستگاه هاي دولتي با بخش خصوصي 

   همكاري و هم افزايي بخش هاي مختلف خصوصي 

ــاي بزرگ با ــتگاه هاي دولتي و بنگاه ه ــك دس    همكاري و كم
           شركت هاي كوچك و متوسط

    توجه به تعاوني هاي توليد براي ايجاد اشتغال و عدالت اقتصادي

همين مقداري كه ما امروز موفقيت داريم، ناشي از پيشرفت علم در كشور است كه بحمداهللا از 15، 16 سال پيش در كشور شروع شده؛ يك روند خوبي داشته، پيشرفت خوبي داشته. ... برويد خطوط مقدم علم را بشكنيد، از آن عبور كنيد، برويد جلو؛ اكتفا نكنيد به اينكه در قسمت هاي مؤخر 

قافله  علمي جهان باقي بمانيد. جلو برويد... ما بايد جوري برنامه ريزي كنيم، جوري حركت كنيم كه 50 سال بعد اگر كسي در دنيا خواست حرف علمي نو بشنود، مجبور باشد فارسي ياد بگيرد تا بتواند سخن علمي نو را بشنود. ما بايد اين جوري حركت كنيم. آن «50 سال» كه من گفتم، حاال 

بيش از 10 سالش گذشته؛ بايد دنبال كنيد، بايد همت كنيد. ... مخاطب اين كار، بنگاه ها و مراكز دانش و تحقيق اند؛ دانشگاه ها، مراكز تحقيقي، پژوهشگاه ها و انديشكده ها؛ اينها بايستي دنبال بكنند، و [هم] معاونت علمي رئيس جمهور. (بيانات مقام معظم رهبري، 1401/11/10)

خط مقدم علم   را بشكنيد
 توصيه هاى رهبر معظم انقالب اسالمى

   حل مشكل معيشت مردمي و رفاه خانوار را  در ديدار كارآفرينان، توليدكنندگان و دانش بنيان ها، 10 بهمن 1401
داريم در كشور

    ارتقاي جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و جهان

    ايجاد اشتغال كنيم براي مجموعه  عظيم 
جوان متخصص و دانشمند 

    در فرداي محتَمل كه اينقدر جوان نداريم

 واقعاً كشور بتواند خودش را اداره كند 

 ما در ميان مدت به رشد سريع و مستمر 
احتياج داريم ؛ چرا؟

ــماره 6690 ــوان |  ش ــه ج | روزنام

ــنبه 12 بهمن 1401 | 10 رجب 1444 | چهارش

ویژه های جوان  |  صفحه 2

گفتوگوی»جوان«باعضوهيئتانتخابجشنوارهفيلمفجر

فجر امسال با نسل آينده  
سينماي ايران مواجه مي شويم
خوشبختانهامسالفيلمهاييکهبهتلخيونااميديضريبميدهند

وروحيهمخاطبراآشفتهميکنندخيليکماست| صفحه16

توصيههایرهبرمعظمانقالباسالمی
درديدارکارآفرينان،توليدکنندگانودانشبنيانها،10بهمن1401

خط مقدم علم   را بشکنید
همین مقداري که ما امروز موفقیت داریم، ناشي از پیشرفت علم در کشور است که بحمداهلل از 15، 16 سال پیش در کشور 
شروع شده؛ یک روند خوبي داشته، پیشرفت خوبي داش��ته. ... بروید خطوط مقدم علم را بشکنید، از آن عبور کنید، بروید 
جلو؛ اکتفا نکنید به اینکه در قسمت هاي مؤخر قافله  علمي جهان باقي بمانید. جلو بروید... ما باید جوري برنامه ریزي کنیم، 
جوري حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسي در دنیا خواست حرف علمي نو بشنود، مجبور باشد فارسي یاد بگیرد تا بتواند 
سخن علمي نو را بشنود. ما باید این جوري حرکت کنیم. آن »50 سال« که من گفتم، حاال بیش از 10 سالش گذشته؛ باید 

دنبال کنید، باید همت کنید| صفحه8
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