»

یادمان

»

حرف آخر

اتـــــاقآبی

اجرای کنسرت و تئاتر برای ماشینها

اولین سالن تخصصی روباز اجرای تئاتر و کنسرت با ظرفیت  ۶۰۰خودرو با سرمایهگذاری گروه هنری و موسسه تجربه
هنر نمایش ،ساخته شد .اولین سالن تخصصی روباز برای اجرای تئاتر و کنسرت به نام زندهیاد هما روستا ،بازیگر نامآشنای
تئاتر ،سینما و تلویزیون نامگذاری شده است .این سالن به سیستم تخصصی صدا ،نور و ال ای دیهایی وسیع تجهیز شده
است و دارای استیجی مسقف به ارتفاع  ۱۲متر ،در ابعاد  ۵۰۰مترمربع اســت تا امکان اجراهایی زنده و با کیفیت ،جهت
تئاتر و کنسرت فراهم شود .ایده ساخت این سالن در دوران تعطیلی ســالنهای تئاتر و موسیقی به دلیل شیوع گسترده
ویروس کرونا ،توسط همایون غنیزاده ارائه و طراحی شده است تا از این طریق ،هم بخشی از فعالیتهای هنری دوباره به
حیات خود ادامه دهند و هم مخاطبان از این مکان با رعایت پروتکلهای بهداشتی بتوانند استفاده کنند.
فاز اول پروژه و استقرار سالن هما روستا در شهر آفتاب است که  ۲ماه از مراحل ساخت خود را پشت گذاشته است و به
زودی افتتاح میشود .مدیریت این پروژه به عهده محمد قدس است .ظرفیت این سالن در زمان اجرای تئاتر یا کنسرت ،با
ماشین حداکثر  ۶۰۰خودرو بوده و در مجموع میتواند پذیرای  ۲۰۰۰نفر در هر رویداد هنری باشد.
نازنین گودرزی مدیر اجرایی ،محمد جابری ،مدیر فنی و امیرحسین بزرگزادگان به عنوان مدیر تبلیغات سالن هما
مشغول به فعالیت هستند.
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بدون شرح!

آیا آمریکا برای ایران نقشهای دارد؟
کارشناس مسائل بینالمللی

هرچه که به زمان انتخابات ریاســت
جمهوری در این کشور نزدیک می شویم
و فاصله نظرســنجی ها میان جو بایدن
با دونالد ترامپ بیشــتر می شــود ،دولت
ترامپ ســعی میکند حرکت ها ،مواضع
و تصمیماتی را در دســتور کار قرار دهد
که اوالً باعــث انحراف در افــکار عمومی
شــود تا همه ناکارآمدی های ترامپ در
مدیریت شــرایط به واسطه شیوع کرونا و
نیز اعتراضات گسترده و سراسری نسبت
به بی عدالتی ســاختاری و نژادپرستی به
حاشــیه برود و از آن سو بتواند برگ برنده
برای انتخابات ریاست جمهوری دست و پا
کند .در این راســتا کاخ سفید ،هم برنامه
جدی برای نابودی بقایای توافق هستهای
از طریق تداوم تحریم های تســلیحاتی و
همچنین فشار به سه کشور آلمان ،فرانسه
و انگلســتان برای خروج از برجام دارد و
نیز تالش برای انجام اقداماتی معنادار در
ســطح منطقه مانند تعرض به هواپیمای
مسافربری ماهان در خاک سوریه به منظور
اختالف افکنی در میان تهران و دمشق و
یا لبنان با سوریه در دستور کار است .اینها
عالوه بر آن اســت که واشنگتن همچنان
تشدید فشار سیاست فشــار حداکثری
بر ایران را به منظــور افزایش چالشها و
معضالت اقتصادی و معیشتی مردم دنبال
می کند .البته با توجه به سفر اخیر مارک

میلی ،رئیس ستاد مشترک ارتش ایاالت
متحده آمریکا به سرزمین های اشغالی به
نظر می رسد که رژیم صهیونیستی برای
پیگیری سناریوی افزایش تنش با حزب
اهلل دچار چالش های گوناگونی است .به هر
حال وضعیت نامطلوب سیاسی ،اقتصادی،
معیشتی و بهداشتی سرزمینهای اشغالی
گویای آن اســت که اکنون ایــن رژیم در
بدترین وضعیت خــود قــرار دارد .اتفاقا
به همین واســطه بود که مســئله الحاق
بخشی از ســرزمین های کرانه باختری
از دســتور کار خارج شــد .به موازات آن
اکنون شاهد اعتراضات گسترده شهرک
نشینان سرزمین های اشغالی در خصوص
ناکارآمدی دولت نتانیاهو ،نخســت وزیر
اســرائیل در خصوص مدیریت وضعیت
بهداشتی ناشی از شیوع کرونا و همچنین
شرایط نامطلوب و معیشتی و اقتصادی در
رژیمصهیونیستیهستیم.
بنابراین این رژیم هم برای انحراف در

افکار عمومی به شدت نیازمند به پیگیری
سناریویی مانند افزایش تنش و درگیری
با حزب اهلل اســت .از این رو برخی اخبار
حکایت از برخی تحــرکات معنادار ارتش
رژیم صهیونیســتی در منطقه برای رویا
رویی با حزباهلل لبنــان دارد .البته از آن
ســو جریان رســانهای صهیونیستی نیز
ســعی میکند برخی اتفاقات و حوادث
داخلــی در ایران مانند انفجار در ســایت
هســتهای نطنز و یا پارچین را به اقدامات
رژیم صهیونیستی نســبت دهد تا بتواند
برای خود یک قدرت پوشــالی دست و پا
کند .در صورتی که تمام این مسائل فقط
برای ایجــاد انحراف در افــکار عمومی به
منظور برون رفــت از چالش های کنونی
در سرزمین های اشــغالی در دستور کار
تلآویو قــرار گرفته اســت .البته نگرانی
رژیم صهیونیستی تنها محدود به وضعیت
داخلیسرزمینهایاشغالینمیشود.چرا
که این رژیم به شدت نگران نتایج انتخابات

در خصوص مزاحمت جنگنــده های آمریکایی
برای هواپیمای مسافربری ماهان و همچنین حضور
ایران در ســوریه روایت های مختلفــی در محافل
گوناگون سیاســی ،در عرصه داخلی ،منطقه و نظام
بینالملل مطرح است.
هر روایت بر اســاس اهداف و نیــات موضوع به
بیان نشسته و در مورد آن اطالع رسانی می شود .در
این بین تهران مواضع خاص خود را دارد و شــرکت
هواپیمایی ماهان نیز این اقدام را یک عمل تروریستی
می داند .در آن سو ایاالت متحده آمریکا نیز بر اساس
مواضع و دیدگاه هایش که ســپاه پاسداران انقالب
اســامی را در چارچوب ســازمان های تروریستی
قرار می دهد و هواپیمایی ماهان را وابســته به سپاه
پاسداران معرفی می کند ،ایران را مقصر جلوه داده
و عنوان می کنند که این اقدام پوششــی برای نقل
و انتقال نیروها و کمک به ســوریه در ابعاد گوناگون
صورت می گیرد .اما آنچه کــه در تحلیل باید بدان
اشاره کرد آن است که نزدیکی هواپیماهای نظامی
آمریکا به هواپیمای مســافربری ایران در ســوریه،
انعکاس فــوری آن و همچنین عــدم موضع گیری
کشــورهای مختلف دنیا نســبت به آن در بحبوحه
سفر وزیر امور خارجه ایران
به دو کشور عراق و روسیه
صورت گرفــت .جایی که
محمدجــواد ظریــف بــا
والدیمیر پوتین گفت وگو
کرد و ســپس بعــد از آن
شاهد مکالمه تلفنی ترامپ
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محسن پاکآیین
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کارشناس مسائل بین المللی

لطفا پیشــنهادات ،انتقــادات و همچنیــن مطالب
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مدیریت اجرایی اسرائیل در تقابل ایران و آمریکا

 ۸۴درصد بچههای  ۴تا  ۵ساله ،بیننده
برنامههای تلویزیون هستند

صفحه آخر :
امیر حسین مصلی

عضو انجمن صنفی روزنامههای غیردولتی

عضو تعاونی مطبوعات کشور

منظری دیگر

بر اساس نظرسنجی ســازمان صدا و سیما ۸۴ ،درصد
از بچههای  ۴تا  ۵ساله ،در بهار امسال ،بیننده برنامههای
سیما بودهاند .شبکه پویا توانسته  ۷۴.۵در صد مخاطبان
خردســال را جذب کنــد و «ببعی» هم بــا  ۴۴.۱درصد
تماشــاگر ،پر بینندهترین برنامه کودک بوده است .مرکز
تحقیقات سازمان صدا و سیما ،گزارش نظرسنجیاش از
خردساالن  ۴تا  ۵ســاله را درباره برنامههای سیما در بهار
 ،۱۳۹۹منتشر کرد .بر اساس این نظرسنجی ،خردساالن
در فصل بهار بهطور متوسط ،سه ســاعت و  ۴۲دقیقه در
شبانهروز ،برنامههای ســیما را تماشا کردهاند .همچنین،
 ۷۷.۶درصد خردســاالن ،بیننده برنامههای «خردسال،
کودک و نوجوان» ســیما بودهاند .در ایــن مدتزمانی،
 ۷۲.۸درصد از خردساالن به طور خاص بیننده برنامههای
«خردساالن» سیما بودهاند.

ریاست جمهوری در ایاالت متحده آمریکا
و شکست دونالد ترامپ است .این نگرانی
زمانی بیشتر می شــود که جو بایدن در
یک بیانیه رســمی اعالم کرد که به دنبال
پیگیری ســناریوی تغییر رژیم در ایران
نیســتند و چنانچه دولت بایدن روی کار
آید به ســمت دیپلماســی و گفتوگو با
ایران پیش خواهد رفــت .بنابراین دولت
نتانیاهو سعی می کند در همین ماه های
باقیمانده از دولت ترامــپ اقداماتی را هم
برای الحاق بخشــهایی از کرانه باختری
به سرزمینهای اشــغالی ،تعیین تکلیف
وضعیت ایران و حزب اهلل و دیگر مســائل
را در دستور کار قرار دهد.
به نظر میرســد که همین تحوالت
و تحــرکات دیپلماتیک اخیر دســتگاه
سیاســت خارجــی به خصوص ســفر
محمدجــواد ظریف به عــراق و دیدار با
ســران و مقامات این کشــور و بعد از آن
ســفر مصطفی الکاظمی ،نخســت وزیر
عراق به ایران و نیز ســفر رئیس دستگاه
دیپلماســی به روســیه و یا تالش برای
انعقــاد قــرارداد جامــع همکاریهای
راهبردی  ۲۵ســاله با چین مــی تواند
موازنه قوا را در برابر این دســت اقدامات
و تحرکات رژیم صهیونیســتی و دولت
دونالد ترامپ به وجــود آورد .چون به هر
حال این دست اقدامات نشان داده است
که ایران تا به اندازه بسیار زیادی توانسته
است اعتماد متحدین استراتژیک خود را
به دست آورد.

با پوتین بودیم .این تحوالت نشــان دهنده تحرکات
معناداری در ســطح منطقه پس از اقدامات اسرائیل
علیه نیروهای ایران در ســوریه و دســت داشــتن
احتمالی آن در حادثه نطنز است.
در این بین رئیس ستاد مشــترک ارتش آمریکا
نیز در ســفری از پیش اعالم نشــده به تل آویو می
رود و با رهبران نظامی ،امنیتی و سیاســی اسرائیل
به صورت حضوری دیدار می کنــد .پیش از آن نیز
ماهواره افق  16نیز به سمت فضا حرکت می کند تا
بتواند از محیط ایران اطالعــات جمع آوری کند .به
طور طبیعی درخواست هواپیماهای سوخت رسان
و سوخت مورد نیاز برای پرواز هواپیماهای اسرائیلی
توسط تل آویو از واشنگتن و همچنین موافقت آمریکا
پشتوانه آن قرار می گیرد .این موارد را اگر در کنار هم
قرار دهیم می توانیم این احتمال را بدهیم که پرواز
هواپیماهای نظامی علیه هواپیمایی ماهان یک نوع
هشدار برای حرکت های به نسبت مستقیم آمریکا در
منطقه علیه جمهوری اسالمی ایران و نیروهای ایران
در منطقه محسوب می شود .حمالت رژیم اسرائیل
به نیروهای ایرانی و یا نیروهای تحت حمایت ایران در
سوریه و احتمال دست داشتن این رژیم در عملیات
خرابکارانه علیه مراکز هسته
ای ایران را می توان نشانه ای
از افزایش ســطح اصطکاک
میان تهــران و واشــنگتن
دانســت کــه بــا مدیریت
اجرایی اسرائیل همراه شده
است.

مونا لیزا ،مشهورترین و شناختهشدهترین نقاشی جهان و هن ِر دست لئوناردو داوینچ 
ی
است .صدها سال اســت که مردم به مونالیزا عشــق میورزند و ساالنه میلیونها میلیون
میهمان و توریست و مسافر از سراســر جهان به پاریس و موزه لوور میروند تا این تابلو را
ببینند و آن را تحسین کنند! راز لبخند مونالیزا در چیست که میلیونها انسان را به خودش
جذب میکند؟ و شاید نسلهای بعد را هم تحتتأثیر و توجه خودش قرار دهد .شاید شما
هم اگر گذرتان به پاریس افتاد ،برای دیدن مونالیزا به لوور بروید.
 -۱مونا لیزای  ۳۰اینچی :درست اســت که مونالیزا یکی از مشهورترین نقاشیهای
دنیاست ،اما یکی از کوچکترینها نیز هست! بسیاری از کســانی که از راههای دور و دراز
برای دیدن مونالیزا به پاریس ســفر میکنند ،انتظار یک تابلوی نقاشی عظیم و پرشور را
دارند ،اما واقعیت این است که مونالیزا تنها  ۳۰اینچ مربع است که تقریبا میشود ۵۳×۷۷

سانتیمتر!
 -۲نام واقعی اثر نقاشی« :مونا لیزا» اســم واقعی این تابلو نیست .بانویی که در نقاشی
به تصویر کشیده شده است ،لیزا گراردینی ،همسر یکی از مردان ثروتمند ایتالیایی است.
لئوناردو داوینچی در ســال  ۱۵۰۳این تابلو را خلق کرده اســت .این کار با عنوان مونالیزا
شناخته میشود ،اما اسم واقعیاش «بانوی من لیزا»ست که هیچوقت هم توسط داوینچی
کامل نشد .لئوناردو داوینچی سال ۱۵۱۶درگذشت و این نقاشی برای تکمیل به دستیار او
داده شد .در کل دقیقا مشخص نیست پرترهای که در این تابلو دیده میشود ،چهره کیست!
 -۳سرقت از موزه لوور :مونالیزا طی سالیان متمادی مالکهای مختلفی داشته و یک
بار هم به سرقت رفته است! این سرقت در بیستویکم آگوست  ۱۹۱۱اتفاق افتاد و مونالیزا
از موزه لوور پاریس در فرانسه دزدیده شد! صبح روز بعد مظنون این اتفاق شناسایی شد،

رحمتاهلل حسنپور ،شاعر پیشکسوت مازندران بر اثر
کرونا درگذشت.
ذبیحاهلل ذبیحی ،شــاعر اهل مازندران و از دوســتان
رحمتاهلل حســنپور با تاییــد این خبر گفــت« :آقای
حسنپور در بیمارســتان ولیعصر قائمشهر بر اثر کرونا از
دنیا رفت ».او افــزود« :او در روزهای اخیر هم مصاحبهای
کرده بــود و توصیه میکرد کــه افراد بهداشــت را برای
جلوگیری از ابتال به این بیمــاری رعایت کنند ».ذبیحی
همچنین درباره زمان تشــییع پیکر این شاعر بیان کرد:
« به من اعالم کردند که پیکر ایشــان (دوشنبه ۶مرداد)
تشییع میشود اما خواستند تا کسی در این مراسم حضور
پیدا نکند ».مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور
پاسداشت زبان فارسی هم در پیامی درگذشت رحمتاهلل
حسنپور سوادکوهی را تســلیت گفته است .در متن پیام
محمود شالویی آمده اســت« :پس عدم گردم عدم چون
ارغنون /گویدم که ،اناالیه راجعون
امروز آســمان مازندران صحنه پرواز روحی نظیف و
عفیف و سرشار از ذوقی لطیف و ظریف شد .آن که از زاویه
چشم انســانی یک تن اما از فراز عقل هیوالیی هزاران را
بیش مینمود.
(از شمار دوچشم ،یک تن کم
وز شمار خرد ،هزاران بیش)
بحق ،فقدان شاعر گرانمایه و اســتاد نیکمرام زمانه،
جناب رحمت اهلل حســن پــور ســوادکوهی متخلص به
«تنها» را بایســتی مصیبتی جانکاه به شــمار آورد که با
رفتن و رجعتش ،قامت مقاوم شعر و ادب مازندران و خطه
نگارین دیار علویان را جریحهدار ساخته است.
تردیدی نیســت که ســرودههای گرانســنگ این
شــاعر صاحب معرفت ،به عنوان یــادگاری ماندگار از آن
مرد ایمانی و گوهر گرامی در حلقههای شــعر و ادب و هر
محفل و انجمن ،ورد ذهن و زبان و شوق جان ،شیفتگان و
دلدادگان خواهد ماند .از درگاه پاک خداوند جان و جهان
برای آن سفرکرده خوش بیان ،رحمت و مغفرت سبحانی
و جهــت بازماندگان ،خاصــه خانواده داغدیــده و عموم
دلبستگان و وابســتگان دلبریده ،صبر و شکیبایی و اجر
دنیاوی و عقبایی ،آرزو میکنم».

درنگ

نگاهی به تجویز عزاداری در ایام کرونایی
سیدعلیرضا واسعی
پژوهشگر

وقتی به بهانه برگزاری مراسم مذهبی،
جان عــدهای به خطــر بیفتــد ،مذهب
حقیقی قربانی میشــود! در سالیان اخیر،
شکلی از مذهب تشــیع رجحان یافت که
با آنچه در گذشــته ،به ویژه در سالهای
آغازین انقالب ایــران وجود داشــت ،به
شــدت متفاوت و حتــی در تعــارض و
چالــش اســت .مذهــب عدالتخواهی،
ظلمســتیزی ،ایثارگری ،رواداری ،تعاون
و همیاری ،زهد و فروتنــی و در یک کلمه
مذهب معرفتمحور نســبی کــه عالمان
حقیقتاندیــش در بســتر مراســم عزا و
مجالس سوگواری عهدهدار تبیین و اشاعه
آن بودند ،آهسته آهســته جای خود را به
مذهب مناسکمحور داد که تریبونداران
کممایــه و صحنهگردانــان کماندیش به
ترویج و تبلیــغ آن روی دارند ،تا جایی که
ســخن از مذهب معرفتی در کنار آن ،نه
تنها آسان نیست که تاوان سختی به دنبال
خواهد داشت.
در تشــیع اولی ،انســان و انسانیت در
کانون همه فعالیتها و آیینهــا قرار دارد
و اساســا آنچه محرک پیروان آن اســت،
رهایــی آدمیــان از پلشــتیهای فردی و
نابســامانیهای اجتماعی در پرتو زندگی
متعالی اســت که با بهرهگیری از اکســیر
معنوی عاشــورا و کربال استحکام مییابد،
چیزی کــه در مذهــب دوم کمتــر به آن

اندیشه میشود ،با همه اینها قدرت مذهب
دوم ،همچون ســونامی بزرگــی همه را با
خود همراه ســاخته و راهی بــرای توقف و
تامل باز نمیگذارد و در این مســیر حتی
متعهدان به ارزشهای اصیل شــیعی نیز
توان مقابله بــا آن را نمییابند .پیروان این
مذهب که البته با استفاده از تعابیر عاطفی
ارزشی ،همه اعتبار ،شهرت و بیش از همه
منافع خود را در هر چه گستردهترســازی
آیینهــای صوری و مراســم و مناســک
ظاهری میبینند ،از هر راهی برای توسعه
آن بهره میبرند ،حتی اگر به قربانی شدن
انسانهایی کشیده شود .نگاهی به کشتگان
بعضی از مراسم مذهبی و آیینهای دینی
در ســالهای اخیر ،گواه روشنی برای این
مدعاست ،اما آنچه بیش از هر چیزی مایه
شگفتی و انتقاد است ،دستور جناب آقای
روحانی به برگــزاری عــزاداری محرم به
صورت باشــکوه ،آن هم در مناطق قرمز و
هشدار کرونایی است که به ظاهر برآمده از

ثبتاحوال
اسرار مشهورترین اثر هنری جهان

»

اما پیدا کردن محلی که سارق در آن مخفی شده بود ،دوسال طول کشید .طی این مدت
بسیاری از روزنامهنگاران و رسانهها کمپینهای بزرگی ایجاد کردند تا مطمئن شوند که
مونالیزا و لبخند سحرآمیزش در ذهن مردم حک شــده است و چیزی از محبوبیت او کم
نمیشود .این نقصان تلخ ادامه داشت تا اینکه نوامبر  ۱۹۱۳مونالیزا در فلورانس پیدا شد.
این نقاشی توسط وینچنزو پروگیا به آلفردو گری داده شد و گری نیز این نقاشی را تحویل
پلیسداد.
 -۴جعب ه نامه مخصوص :با اینکه سالهای زیادی گذشته است ،تاکنون افراد زیادی
دلبست ه شخصیت مرموز «مونا لیزا» شــدهاند و توجه زیادی به پرتر ه او کردهاند! شاید
باورتان نشــود ،اما در موز ه لوور برای این تابلو یک صندوق پســتی شخصی تخصیص
داده شده اســت! اگرچه نه مونالیزا زنده اســت و نه لئوناردو داوینچی ،اما هنوز هم که
هنوز است ،کلی یادداشت ،خاطره ،شــعر و گل برای این تابلو فرستاده و آورده میشود!
در لوور افرادی هســتند که برای صندوق دریافت هدایا و نامههای مونالیزا یک گالری
راهاندازیکردهاند.

فشارهای پنهان و آشــکار دسته دوم است
که بی محابا بر همــه پروتکلهای پذیرفته
شــده و مورد تایید نظام میتازند ،اما هرگز
چنین فشاری ،از مســئولیت جناب ایشان
به عنــوان رئیسجمهور و رئیس ســتاد
مبارزه با کرونا نمیکاهد .مدیریت و تدابیر
به کار گرفته شده در موج اول کرونایی که
تمجید و تقدیر باالتریــن مقامهای نظام و
اقشــار مختلف را به دنبال داشت ،در دوره
جدیــد و متاثــر از هژمونی مذهــب دوم،
دچار نابســامانی مدیریتی و تصمیمهای
نادرست گردیده و هراســی در دلها پدید
آورده اســت .اینکه رئیسجمهوری نتواند
در مقابل مطالبههای غیرصحیح قشــری
از جامعــه ،به نفع مــردم و اکثریت جامعه
ایســتادگی کند ،یــک فاجعه اســت ،اما
فاجعه گرانبارتر آن اســت کــه آن جناب
با تلقی «من به فرمانــم و فرمان میدهم»
خود را پیشــتاز این حرکت ناصحیح جلوه
داده و فرمان به انجام مراســمی بدهد که

خود بــه پیامدهای ناگوار آن آگاه اســت و
این فرماندهی را با هیچ منطقی نمیتوان
موجه به حســاب آورد .ایشان اگر برگزاری
مراســم را مشــروط به رعایت همه اصول
سالمت در شهرها و مناطق دارای وضعیت
مناسب میکرد باز تا حدی معقول و مقبول
مینمود ،اما تصریح ایشان به برگزاری آن،
حتی در مناطق قرمــز ،حرکت در زمین پر
از مواد انفجاری است که هرگز توجیهبردار
نیست و بی گمان خســارتهای سنگین
آن به آســانی جبرانپذیر نخواهد گردید.
گر چــه همگان بــه قدرت مذهــب دوم،
آگاهیم ،امــا رئیسجمهــور یک مملکت
وظیفهای بزرگتــر و خطیرتــر به دوش
دارد .حد اقل انتظار آن بود و هست که وی
خود را پیشتاز این خواســته نشان نداده و
صادقانه مردم را درجریان فشارهای پشت
صحنــه قــرار داده و برای یک بــار هم که
شــده مانع قدرتنماییهای پرخطر افراد
کماندیش شود .البته این سخن نه معنای
کوچکانگاری مراســم عزا یا بیاعتنایی به
مقام بلند و ظلمستیز امام حسین(ع) یا بی
توجهی به زحمات مبلغان راستین تشیع و
دغدغهمندان حقیقی مذهب اســت ،بلکه
دقیقا همســویی با آرمان حسینی و شعار
عاشورایی اســت که حفظ جان و سالمت
انسانهاســت که در منطق دیانت اسالمی
در راس همه امور اســت .این اقــدام بلکه
فرمان ،مذهب را علیه مذهب میکشــاند و
این مذهب حق/اول اســت که قربانی سوء
تدبیرها خواهد شد!

