
   امير محمدي:
اينها دخترايي بودند ك��ه در كالس درس در كابل، در انفجار 
تروريستي جان باختند، ميدونيد چرا خون اين ۳۰ نفر با هم 
حتي به اندازه ي��ك دقيقه در دنيا صدا نك��رد؟ آنجلينا جولي 
هشتگ نزد؟كيم كارداشيان استوري نكرد؟چون براي سياسي ها 

ناني نداشت. #صداي_آنها_باشيم #افغانستان_تسليت
   محمدرضا كردلو:

هر بار انفجار و ترور در كشورهاي منطقه، در كنار غم انگيز بودن 
و وحشتناك بودن، يك يادآوري براي اهميت مسئله »حاكميت 
ملي« اس��ت. حاكميت ملي با هر مرتبه اي از مش��روعيت و 

كارآمدي، دارايي ارزشمندي است. #افغانستان_تسليت
   عباس تقدسي نژاد:

تسليت به مادراني كه داغدار فرزنداني هستند كه جرمشان 
تحصيل كردن بوده است. #افغانستان_تسليت

   اكبر نبوي:
باي ذنب قتلت يا ش��هيد؛ بگو كه مظلوم ت��ر از تو كه ديد؟ 

#افغانستان_تسليت
   حسن حسن خاني:

اين دختركان معصوم و بي گناه افغانستاني هم مثل مهسا اميني 
پاره تن انسانيت بودند. چرا كسي براي اينها هشتگ نميزنه؟ به 
چه جرمي تكه تكه شدند؟ امريكاي خونخوار چه پاسخي بعد از 

2۰ سال اشغالگري داره؟ #افغانستان_تسليت
   كاربري با نام »آقاي تحليلگر«:

مركز آموزشي كاج )مهدي موعود( واقع در غرب كابل، در 
خون. هيچ كس از افغانس��تان نخواهد گف��ت. هيچ كس از 
توضيح المسائل هايي كه از آن خون مي چكد و دستور به قتل 
مي دهد نخواهد گفت. هيچ ك��س از خون بازي تكفيري ها 

نخواهد گفت. جاِن من! افغانستان! تسليت. 
   زينب حمزئي:

نه خواننده ها و بازيگران مطرح دنيا برايتان پست و توئيت 
گذاشتند، نه تيتر يك روزنامه ها شديد... شرمنده! گفتن از 
شما برايشان منفعتي ندارد! #داعش #افغانستان_تسليت

   كاربري با نام »آدم«:
ببخشيد كه كشته  ش��دن شما نه سياس��يه و نه پول توش 
هست تا س��لبريتي هاي جهان براي شما اس��توري بذارن. 

#افغانستان_تسليت

   فاطمه رايگاني:
در انفجار كابل بيش از ۳۰ جوان و نوجوان پرپر شدند اما نامشان 
هشتگ نخواهد شد. اسمشان روي وال هيچ كنسرتي نخواهد 

رفت. لعنت به شعارهاي تو خالي... #افغانستان_تسليت
   كاربري با نام »جهاد«:

اگه برات فرق ميكنه كه انسان بيگناه در كجاي زمين كشته 
ميشه و تو بر اساس واكنش رس��انه ها بهش واكنش نشون 

ميدي يه جاي كارت ميلنگه. #كابل #افغانستان_تسليت
   سيدپيمان طاهري:

اصالً متوجه شديد ۳۰  دختر مدرسه اي در كابل توسط انفجار 
تروريستي داعش در يك آن كشته شدند؟ صدا از دنيا در نيامد. 

لعنت به اين دنياي بي رحم افغانستان مظلوم تسليت. 
   فاطمه ميرزائيان:

شهداي حادثه تروريس��تي در كابل همه دختران جوان با 
ميانگين سني حدود ۱۸ سال. هيچ كس براي شما در جهان 
هيچ كاري نمي كند چون خون ش��ما صرفه سياسي ندارد. 

#افغانستان_تسليت
   الف. ميرزائي:

دختركان افغانستاني گيسو پريش��ان نكرده بودند يا رنگ 
چشمشان آبي نبود كه كسي برايشان هشتگ ترند كند. تف 
به حقوق بشرتان. تف به استانداردهاي دوگانه رسانه هايتان. 

#افغانستان_تسليت

ننگ به استانداردهاي دوگانه
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به شهادت بيش از ۳۰ جوان محصل 

طي عمليات تروريستی در افغانستان و سكوت دنيا

وقوع انفجاري در يك مركز آموزشي در غرب كابل با ۳2 شهيد و 4۰ زخمي با واكنش هاي 
كاربران ش�بكه هاي اجتماعي همراه بود. كاربران ضمن عرض تس�ليت به افغانستان از 
سكوت رسانه هاي دنيا و سلبريتي هايي كه خود را حامي انسانيت مي دانند و در روزهاي 

اخير در پي فوت خانم مهسا اميني بارها استوري ها و توئيت هاي مختلفي را منتشر كردند، 
انتقاد كرده و اين سكوت را نشانه سياس�ت بازي آنها در پرداخت به مسائل و بهانه بودن 
مسائل اجتماعي دانستند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

     تصوير شهداي حادثه تروريستي افغانستان

وفاي به عهد از خصلت هاي عالمان حقيقى
آيت اهلل محمدباقر تحريري:

يكى از خصلت هايي كه نش��انه  ظهور ش��خصيت واالى انسانى 
اس��ت، وفاي به تعهدها و پيمان هاست، نس��بت به آنچه مرتبه  
وجودى انس��ان اقتضا مي كند، از ارتباط وجودى و كسب فيض 
هس��تى و ش��ئون آن از ذات اقدس الهى و نيز ارتب��اط با ديگر 
موجودات و انس��ان ها در روابط اجتماعى خود ك��ه اين روابط، 
پيمان هاي خاصى را ايجاب مي كند. علم به اين واقعيات نيز اگر 
بخواهد به نتيجه برسد، بايد عالم به تعهداتى كه علم برايش ايجاد 
مي كند، متعهد باش��د و وفاى به آن، عمل به مقتضاي آن است؛ 
چنان كه امام على)ع( در ادامه  اوصاف علم و عالمان مي فرمايد: 
»َو َمْرَكُبُه الَْوَفاُء« همانگونه كه با سوار ش��دن بر مركب راهوار، 
سواره  به مقصد مي رسد، عالم نيز با سوار شدن بر مركب وفاى به 
تمامي عهدها به مقصد تحصيل علم نائل مي شود، لذا قرآن كريم 
اولين ويژگى صاحبان عقل را وفاى به عهد الهى معرفى مي كند: 

َِّذيَن يُوُفوَن بَِعْهِد اهللِ«  »ال
منبع: كان��ال تلگرامي »صراط مس��تقيم« برگرفت��ه از كتاب 

گام هاي آغازين سلوك

   آیينه نفس

تئوريزه كردن بلواي كاخ نشين ها

كانال تلگرامي »عجايب جهان« نوشت: چيني ها نوعي كاغذ ضدآب و آتش ساخته اند كه 
براي مدارك مهم و محرمانه به كار مي رود. اين كاغذ توانايي تحمل 2۰۰ درجه گرما را دارد و 

از هيدروكسي آپاتيت )نوعي كلسيم موجود در بدن انسان( ساخته شده است!

عبدالرحيم انصاري در توئيتي نوشت: علي كريمي حرف از وطن و دلسوزي براي آن مي زند. 
خيلي هم خوب! حاال كه در امارات نشسته، فقط يك توئيت خطاب به حاكم ابوظبي بزند 

و بگويد جزاير سه گانه ايراني است نه اماراتي!

سيدعلي سيدان درباره تحليل دكتر سيدجواد 
طباطبايي از وقايع پس از مرگ مهسا اميني 
نوشت: سيدجواد طباطبايي، استاد پيشين 
علوم سياسي دانش��گاه تهران است. مشاور 
اعظم ليبرال س��رمايه داري داخل��ي. او يك 
تئوري دارد به نام »ايران ش��هري« كه يك 
تئوري ناسيوناليس��تي اس��ت. او هم اكنون 
ساكن امريكاست و چندي پيش دخترش 
»آرين طباطبايي« كه تابعيت امريكايي دارد 
به سمت مشاور ارشد معاون وزارت خارجه 
امريكا در امور كنترل تسليحاتي و امور امنيت 

بين الملل منصوب شد. 
اخيراً مطلبي در تحليل بلواي اخير نوشته و 
آن را يك »انقالب ملي« درون انقالب اسالمي 
خوانده است. چكيده حرف او اين است كه ما 
يك »ملت« بوديم. انقالب اس��المي آمد با 
ايده »امت« خللي در روند تاريخي »ملت« 
ما ايجاد ك��رد و از آنجا كه در س��ير تاريخي 
مدرنيته و تجدد، اساس��اً دوران امت و امام و 
فره ايزدي و شخص فرهمند و اينطور چيزها 
براي هميشه گذشته است، انقالب اسالمي 
هم اكنون در حال فروپاشي است و »تندرهاي 
انقالب ملي غريدن آغاز كرده« اس��ت و اين 
واقعه »برخاستن ُققنوس ايران از خاكستر 
خود« اس��ت. لذا با انقالب اسالمي به مثابه 
بقاياي دوران پيش��اتجدد، بايد يك تصفيه 
حساب صورت بگيرد و »تا زماني كه تصفيه 
حسابي با اين مانع ها صورت نگرفته باشد راه 

تحقق مدرنيته هموار نخواهد شد.« 
گويي متن اوايل دهه ش��صت نوشته شده 
است! آن موقع هم عده اي مي گفتند اگر امام 
برود نظام فرومي پاشد. حاال انصاف بدهيد! 
چه كسي عقب مانده تر اس��ت؟! ۳۳ سال از 

»ارتحال« آن كس��ي كه به زعم طباطبايي 
»كاريزما« يا فره ايزدي داش��ت و متعلق به 

دوران پيشامدرن بود، گذشته است. 
از آقاي طباطبايي توقع نداريم حقيقت واليت را 
درك كند يا علت بقا و مانايي معجزه گون جمهوري 
اسالمي در اين س��ال ها را به رغم دشمني هاي 
سنگين غرب مدرن درك كند اما دست كم از او 
خواهش مي كنيم در گزارش واقعيت هاي تاريخي 
صادقانه عمل كند و آن را ب��ه نفع يك »آگاهي 

كاذب« )ايدئولوژي( تحريف نكند. 
طباطبايي هم مثل هم��ه جريانات غربزده، 
غرب انگار، غرب باور، غربگرا و غرب گدا تاريخ 
مدرنيته غربي را »اصل« مي انگارد و »ملت« 
ما را هم در همين سير تاريخي تعريف مي كند. 
به همين دليل است كه اصالً هويت ملي ما را 
در مرزبندي با غرب مدرن تعريف نمي كند، 
بلكه معتقد است مدرنيته سرنوشت محتوم 
هر ملتي است كه دير يا زود بايد سر تسليم 
در برابرش فرود بياورد. به همين دليل جاي 
شگفتي نيست كه همين آقا كه »ملت، ملت« 

و »ملي، ملي« و »ايران، ايران« از زبان خودش 
و حواريونش نمي افت��د، دخترش عضو تيم 
مذاكره كننده امريكا مي ش��ود ت��ا گراهاي 
دقيق تري به دشمن بدهد كه حكومت ايران 

در برابر غرب به زانو دربيايد. 
پاي خ��دا و س��نت هاي الهي را هم وس��ط 
مي كشد و براي توضيح علت بقاي جمهوري 
اسالمي در تمام اين سال ها به آيه اي از قرآن 
تمس��ك مي كند كه دال بر سنت »امهال« 
است و خداوند به جمهوري اسالمي كه نماد 
جريان كفر و باطل است، فرصت داده تا كمي 
به گناهان خود بيفزاي��د و به عذاب دردناك 
دچار شود اما سرانجام تسليم جريان حق و 
ايمان )مدرنيته!( مي شود و ما يك ملت مدرن 

خواهيم داشت. 
طباطبايي، پس از آنكه بل��واي اخير را يك 
»انقالب ملي« مي خواند كه از زير خاكستر 
انقالب اسالمي سربرآورده است، به روشني 
از »ديگ��ري« و دش��من اين انق��الب پرده 
برمي دارد: »بركشيدن كوه نشينان آسان ترين 

راه حكومت اس��ت، اما اينان بايد بتوانند در 
زمان و مكاني حكومت كنند كه دوران جديد 
و عصر مليت هاست. كوخ نشينان، چنان كه 
از نام آنان برمي آيد، موجوداتي هس��تند كه 
وطن ندارند و چون وطن ندارند و نمي دانند 
وطن چيست، آن را نابود مي كنند... ما هنوز 
نتوانسته ايم توضيح دهيم كه كوخ نشينان چه 
بر سر مليت ايراني آوردند، اما آيا اين خيزش 
ملي همان توضيح در عمل نيست؟ من فكر 

مي كنم هست.« 
راس��ت مي گويد. صحنه گ��ردان اي��ن بلوا، 
اش��راف، نوكيس��ه ها، مرفهان، الكچري ها و 
»كاخ«نش��ين ها هس��تند. ديگري و دشمن 
اين انقالب هم كوخ نشين ها هستند اما استاِد 
كاخ نشين ما بهتر است يادش نرود، زماني كه 
همين »كوخ نشينان وطن نفهم« براي دفاع 
از »وطن« در برابر لش��كر بعثي س��ينه سپر 
كرده بودند، كاخ نشين ها دنبال سوراخ موشي 
مي گشتند تا سرمايه اقتصادي و فرهنگي شان 
را انباشت كنند و حاال بيايند از سواحل امريكاي 
شمالي براي ما انقالب ملي را تئوريزه كنند. اگر 
آنها نبودند، رجوي رئيس جمهور مادام العمر 
ايران ب��ود و مگ��ر همين االن لي��در ميداني 
براندازي و تخريب، همين نيروهاي حرفه اي 
آشوبگر منافقين نيستند؟ اين كوخ نشين ها 

اگر نبودند، داعش... بگذريم. 
ادعاهاي جناب طباطبايي درباره پيش رفتن 
و پيروزي اين »انق��الِب ملي« و فروريختن 
انقالب اسالمي را به ياد داشته باشيد. تاريخ 
بهترين آزمون براي محك اين گفته هاست. 
هر چند كس��اني كه جز ايدئولوژي و قدرت 
چيزي در ذهن ش��ان نيس��ت، بعيد است با 

ضرب و زور تاريخ هم چيزي را درك كنند. 

كاغذ چيني، ضد آب و آتش آقاي كريمي! يك توئيت براي جزاير سه گانه بزنيد!

حيوانات نحوه  صحبت كردن ما را مي فهمند!
مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود 
نوش��ت: اخي��راً  حي��ن مطالع��ات 
رفتارشناسي حيوانات متوجه شدند 
خوك ها، اس��ب هاي اهل��ي و حتي 
اس��ب هاي وحش��ي صداهاي با بار 
معناي��ي مثبت و منفي انس��ان ها را 
درك مي كنند . جالب است يكسري 
صدا و حروف و كلمات بي معني هم 
براي حيوانات پخش كردند ولي ديدند نسبت به آنها اصاًل واكنش نشان نمي دهند، ولي نسبت 
به كلمات مثبت و منفي انسان ها همان واكنشي را نشان مي دهند كه نسبت به همنوع خودشان 
دارند. احتمال مي دهند علت اينكه بعضي ها خيلي خوب با اس��ب ها ارتباط برقرار مي كنند، 
همين خوب نجوا كردن با اسب هاست  . براي ارتباط گرفتن با حيوان هم بايد خوب حرف بزني 

آن وقت بعضي ها هنوز ياد نگرفتند براي ارتباط گرفتن با آدم ها خوب حرف بزنند!

 رفتار دولت هاي جهان با سلبريتي هاي خود 
به چه صورت است؟

مهدي پيش بين نوشت: به رغم نفوذ 
زياد سلبريتي ها در جامعه، از دولت ها 
انتظار م��ي رود در اب��راز اعتراضات 
اجتماع��ي ب��ا س��لبريتي ها ني��ز 
واكنش هايي مش��ابه با ش��هروندان 
عادي داش��ته باش��ند. مثال هايي از 
واكنش دولت اياالت متحده امريكا به 
عنوان مدع��ي مه��د آزادي بيان با 

سلبريتي هاي معترض را بررسي مي كنيم:
۱( جين فوندا، بازيگر: پنج مرتبه بازداشت به جرم اعتراضات و رهبري اعتراضات عليه سوخت 

فسيلي و گرمايش جهاني
2( محمدعلي كلي، بوكس��ور معروف و قهرمان جهان: چندين مرتبه بازداشت و بازپس گيري 

لقب هاي قهرماني امريكايي به دليل اعتراضات بشردوستانه عليه جنگ ويتنام 
۳( مارك روفالو، بازيگر مطرح هالك: بازداشت هاي مختلف به داليل اعتراض به سوخت فسيلي، 
اعتراضات عليه شركت هاي نفتي، اعتراضات نسبت به سياست هاي ترامپ و اعتراضات نسبت به 

وقايع فلسطين 
۴( جورج كلوني: يكي از سلبريتي هايي است كه در اعتراضات بشردوستانه شركت مي كند و بارها توسط 

پليس دستگير شده است. سال 2۰۱2 جورج كلوني با پدرش بين تظاهرات كننده ها دستگير شد. 
۵( جيمز كرومول، بازيگر سرشناس: به دليل اعتراض عليه جنگ ويتنام در سال ۱۹۷۱ براي اولين بار 

بازداشت شد و در سال هاي 2۰۱2، 2۰۱۷ و 2۰۱۹ در تظاهرات بشردوستانه بازداشت شد. 
۶( شلين وودلي، بازيگر معروف: در جريان اعتراضات به مشكالت محيط زيستي به دليل گذشتن 

از خطوط قرمز اعتراضات بازداشت شد. 
۷( واكين فينكس، بازيگر مطرح جوكر كه برنده جايزه اسكار شد در جريان اعتراضات به مشكالت 

زيست محيطي پس از سخنراني عمومي در سال 2۰2۰ دستگير شد. 
۸( تد دانسون، بازيگر و سخنگوي مقابله با مشكالت زيست محيطي در سال 2۰۱۹ به جرم هدايت 

معترضان به مشكالت زيست محيطي دستگير شد. 
۹( دني گلور، بازيگر و كارگردان: در سال 2۰۱۰ به دليل شركت در اعتراض به پايين بودن سطح 
درآمد كارگران دستگير شد و در سال 2۰2۱ در اعتراض به تعصب عليه آسيايي ها سخنراني كرد 

و سخنراني او توسط پليس قطع شد. 
۱۰( دريل هانا، بازيگر مطرح هاليوود و فعال محيط زيس��ت بارها توس��ط پليس در اعتراضات 

دستگير شده است. 

عنكبوت طاووسي چه قرابتي با طاووس دارد؟
 »Modern Cogitation« كانال تلگرامي
نوشت: دليل ناميدن اين عنكبوت هاي 
زيبا به ن��ام عنكبوت طاووس��ي فقط 
برخورداري آنها از رنگ هاي زيبا نيست، 
بلكه همانند طاووس ها رنگ هاي زيباي 
خود را نش��ان مي دهند و جفت پاهاي 
خود را به سمت هاي چپ و راست بلند 
مي كنند همانطوري كه يك طاووس 
پرهاي رنگارنگ خود را به معرض نمايش مي گذارد. اما اين رنگ قرمز زيبا به واقع چه نقشي دارد؟ آيا 

جنس مخالف را شيفته صاحبش مي كند؟
در كمال تعجب گويا جواب خير اس��ت. نتايج ي��ك پژوهش آكادميك نش��ان مي دهد اين 
عنكبوت ها از قدرت تشخيص رنگ هاي روشن بي بهره اند. رنگ قرمز آنها كه اين قدر به چشم 
ما انسان ها واضح و گيراست، احتماالً از نگاه خودشان شبيه رنگ سياه ديده مي شود. پس اين 

رنگ قرمز به چه كار مي آيد وقتي حتي خودشان هم قادر به ديدنش نيستند؟
اندام عنكبوت هاي نر قرمز و سياه است اما در مجموع اثري از رنگ قرمز در جنس ماده آن ديده 
نمي شود. گرچه اين در نگاه نخس��ت حاكي از نقشي اس��ت كه رنگ قرمز در جذب جفت بين 
عنكبوت ها بازي مي كند، اما قرمز و سياه براي اين عنكبوت ها معادل يا تقريباً معادل هم هستند و 
اگر هم رنگ قرمز متفاوت از سياه تشخيص داده شود بيشتر به رنگ سبز تيره نزديك است تا قرمز. 
بنابراين رنگ هاي قرمز و سياه در جهت بهبود قدرت دفاع در زمان استتار كاربرد دارند. سينثيا 
تدور محققي از دانشگاه هامبورگ درباره عنكبوت هاي شكارچي كه ديد قرمز دارند مي گويد: در 
فواصل ديد طبيعي بايد لكه هاي رنگي و سياه و قرمز در هم محو و تبديل به نارنجي مايل به قهوه اي 
شوند. اين به عنكبوت كمك مي كند بهتر از رنگ كامالً سياه با زيستگاه بستر تارهاي خود تركيب 
شود.  البته محققاني هستند كه نظرات متفاوتي دارند. گونه اي از عنكبوت هاي جهنده در آفريقا و 
اروپا يافت مي شوند كه رنگ تاج و پاهاي عنكبوت نر قرمز است و رقصي طوالني مدت را به جهت 
خواستگاري از جنس ماده به نمايش مي گذارند. مورهاوس از محققان دانشگاه پيتسبورگ مي گويد 
عنكبوت نر با كمك گرفتن از تركيبي از حركات و رنگ هاست كه توجه ماده را به خود جلب مي كند 
و ديد رنگي اين عنكبوت ها معموالً مبتني بر نورهاي سبز و ماوراءبنفش است و ديد رنگي آنها را فراتر 
از چيزي كه ما مي توانيم ببينيم گسترش مي دهد و بيان مي دارد كه عنكبوت به لطف برخورداري 
از يك فيلتر دواليه از گيرنده هاي حساس به نور سبز قادر است در ناحيه كوچكي در مركز ميدان 

بينايي چشم اصلي خود نور قرمز را تشخيص دهد و رنگين كماني از رنگ ها را شاهد باشد.

ذات غرب محدود به جغرافيا نمي شود
علي جهان آرا در توئيتي نوشت: در اين دو هفته مطبوعات آلمان تا توان 
داشتند اعتراضات ايران را پوشش دادند و من اصاًل هيچ پستي نگذاشتم 
ولي تو شرق آلمان هر روز تظاهرات عليه گراني و انرژي هست كه به ندرت 

پوشش داده ميشه. ذات كثيف غرب محدود به جغرافيا نمي شود.    

تغييرات دو هفته اي!
علي عليزاده در توئيتي نوشت: عجب دو هفته اي بر ما گذشت. هزاران 
مدعي ملي گرايي و امپرياليسم ستيزي و تفكر پسااستعماري ديديم 
كه در عرض چند روز ريست فكتوري ش��دند و خط عوض كردند و با 
باد از خاك كنده ش��دند و تابوهاي بديهي امنيت ملي را شكستند و 
به اس��م حقوق مردم به ارتش ايران ستيزان پيوس��تند. سوريه شدن 

همينقدر ساده است.

 چه كساني حاال مدافع 
حقوق بشر شده اند؟!

سيدمهرداد سيدمهدي در توئيتي نوشت: شايد نسل امروز ذهنيتي از 
كومله و دموكرات نداشته باشد؛ همانهايي كه االن اتوكشيده و كراوات 
زده در رسانه هاي مزدبگير حاضر مي شوند اوايل انقالب، در كردستان، 
سر مردم بي گناه و بسيجيان را با س��نگ و شيشه مي بُريدند و پوست 

كردهاي با شرف را زنده زنده مي كندند حاال شدند مدافع حقوق بشر.

جهاني كه در آن زندگي مي كنيم
سيدعلي موس��وي در توئيتي نوش��ت: زماني فضاي مجازي و فضاي 
واقعي جهان هايي موازي بودند كه يكي اصل��ي و ديگري فرعي تلقي 
مي شد. ايده كنترل فضاي مجازي در چنين بستري شكل گرفت تا مانع 
آسيب هاي امر فرعي براي امر اصلي شود اما رفته رفته اين دو جهان در 

هم ادغام شدند تا جهاني را بسازند كه اكنون در آن زندگي مي كنيم. 
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