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تیتر اول مردم ســاالری به دستگیری محمد 
شــريف ملک زاده، معاون مستعفي وزير امور 
خارجه ايران، دبیر شوراي عالي ايرانیان خارج 
از کشور و از نزديکان اسفنديار رحیم مشايي 
و محمود احمدی نــژاد اختصاص يافت. يک 
هفته يــش از آن احمدی نژاد بــه زور وزارت 
خارجه را مجبــور به انتصاب ملــک زاده به 

عنوان معاون اداری و مالی کرده بود!
اسماعیل کوثري، نايب رئیس وقت کمیسیون 
امنیت ملي و سیاست خارجي علت دستگیري 
ملــک زاده را »اتهامــات مالــي و داشــتن 
پرونده هاي فراوان در قوه قضائیه« اعالم کرده  
و گفته است که کمیسیون امنیت ملي مجلس 

پیش تر در مورد او به نهادهاي دولتي هشدار داده بود.

روزنامهبازی

اذان صبح: 4/00 طلوع آفتاب: 5/49   اذان ظهر: 13/07   اذان مغرب: 20/44

شنبه 4 تیر 1401- 25 ذی القعده 1443 - 25 ژوئن 2022-  شماره  5745

حدیثروز

روزنامه اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی 
صاحب امتیاز:  حزب مردم ساالری 

مدیرمسئول: مصطفی کواکبیان 
www.mardomsalari.net:نشانی اینترنتی

mardomsalaridaily :نشانی تلگرام
mardomsalaridaily1:نشانی اینستاگرام

  آدرس تحریریه: اتوبان شیخ فضل اهلل نوری شمال به جنوب  
خروجی خیابان سازمان آب - خیابان حاجی پور امیر -  کوچه چهارده - پالک 1

تلفن: 29- 88288226
فکس: 88263094

رتبه روزنامه:3
چاپ: نشر ریحان- تلفن: 65607917 

آسیایی های خیلی مایه دار 
مايــه دار  خیلــی  آســیايی های 
)Crazy Rich Asians( يــک 
فیلم آمريکايی عاشــقانه، کمدی-
درام براســاس رمانی به همین نام 
اثر کوين کوان اســت که در سال 
۲۰۱۸ بــه نمايــش درآمــد. اين 
فیلم توســط نینا جاکوبسن و براد 
سیمپسون تولید شــده و جان ام. 
چــو آن را کارگردانی کرده اســت. 
کنســتانس  فیلم  هنرپیشــه های 
وو، هنری گولدينــگ، جما چان، 
آوکافینا، کريس آکینو، لیزا لو، نیکو 

سانتوس، کن جیونگ و میشل يئو هستند.در ۲۵ سال گذشته، اين اولین فیلمی است که تمام بازيگرانش آسیايی هستند. 
پس از فیلم باشگاه جوی الک در سال ۱۹۹۳ اين اولین فیلم يک استوديو اصلی هالیوودی است که غالب نقش های برجسته 

و اصلی را آسیايی-آمريکايی ها برعهده دارند. 
از اين بابت اين فیلم نقطه عطف مهمی برای هالیوود به شمار می آيد.

آســیايی های خرپول در مورد آسیايی های خیلی پولدار است که داستان يک زن جوان آمريکايی آسیايی تبار را به تصوير 
می کشد که برای ديدار با خانواده نامزد خود سفر می کند و درمی يابد آنها از ثروتمندترين افراد در سنگاپور هستند.

فناوری

حل مشکل آلودگی اقیانوس با کمک یک ماهی رباتیک!
نوعــی  پژوهشــگران چینــی، 
ابداع کرده اند که  رباتیک  ماهی 
میکروپالســتیک های  می تواند 
موجــود در آب را جــذب کند 
به  پاکســازی شود.  اقیانوس  تا 
گزارش ايسنا و به نقل از ساينس 
دانشگاه  دانشــمندان  فوکوس، 
ســیچوآن چین، رباتی به شکل 
ماهی ســاخته اند کــه می تواند 
قطعات ريز زباله های پالستیکی 
را جمــع آوری کند. اين ربات از 
نور لیزر اســتفاده می کند تا دم 
خــود را بچرخاند و بدنه ای دارد 
که می تواند مولکول های موجود 

در میکروپالســتیک ها را جذب کند و باعث می شــود هنگام شنا کردن به آن بچســبند. در ساخت اين ماهی رباتیک 
تا حدودی از زندگی دريايی الهام گرفته شــده اســت. بدن متحرک آن، ســاختاری شــبیه به يک ماده طبیعی قوی و 
انعطاف پذير دارد که در سطح داخلی صدف يافت می شود. اين سطح داخلی، مادر مرواريد نامیده می شود. مادر مرواريد، 
يک ماده اليه اليه است که در زير میکروسکوپ، تقريبا به شکل يک ديوار آجری ديده می شود. پژوهشگران در طراحی 
ماهی رباتیک خود، از اين ساختار تقلید کرده اند؛ زيرا ساختار اليه اليه، ماهی را قادر می سازد تا دم خود را حرکت دهد و 
همچنین، استحکام کلی آن را بادوام تر می کند. اکنون که پژوهشگران ثابت کرده اند مفهوم روبوماهی کارآيی دارد، سعی 
دارند توانايی آن را توســعه دهند تا از آن برای غواصی عمیق تر و خارج کردن میکروپالستیک های بیشتری از اقیانوس 
اســتفاده کنند. همه اقالم حاوی پالســتیک می توانند زباله های پالستیکی در مقیاس میکروسکوپی را منتشر کنند که 
به آنها میکروپالســتیک گفته می شود. اين قطعات کوچک که اندازه آنها به کمتر از پنج میلی متر می رسد، در کف دريا 
جمع می شــوند. موجودات دريايی ممکن است میکروپالستیک ها را با غذا اشتباه بگیرند و اين مواد در دستگاه گوارش 
آنها گیر کنند. از آنجا که پوشــش برخی از پالســتیک ها تحلیل می رود، می تواند مواد شیمیايی سمی را در آب منتشر 
کند و به مسمومیت جانداران دريايی منجر شود. هیچکس دقیقا نمی داند چقدر پالستیک در اقیانوس های جهان وجود 
دارد. آمار منتشرشده در سال ۲۰۱۵ نشان داد که ساالنه بین ۴.۸ تا ۱۲.۷ میلیون تن پالستیک به درياها وارد می شود. 
اگرچه کاهش زباله های پالســتیکی و تصفیه فاضالب پیش از رســیدن به اقیانوس می تواند میزان میکروپالستیک ها را 
در دريا به حداقل برســاند، اما تمیز کردن آب آلوده، کار دشواری است. ذرات ريز می توانند در اعماق دريا و شکاف های 
کف دريا قرار بگیرند؛ يعنی مناطقی که دسترسی به آنها با استفاده از ربات های بزرگ و غیر قابل انعطاف، دشوار است. 
طول روبوماهی جديد، تنها ۱۵ میلی متر است. طراحی هوشمندانه روبوماهی به آن امکان می دهد تا با استفاده از منبع 
نور به عنوان نیروی خود، در همه جهت ها شنا کند. هنگامی که لیزر به دم ماهی تابیده می شود، شکل ماده سازنده را 
تغییر می دهد و به خم شدن آن منجر می شود. انجام دادن اين کار برای چندين بار متوالی باعث می شود که دم ماهی 

بچرخد و روبوماهی بتواند تا ۲.۶۷ برابر طول بدن خود در ثانیه شنا کند.

چهرهها

هدیه تهرانی؛ بازیگر حرفه ای 
هديه تهرانی در  ۴ تیر ۱۳۵۱ در تهران به دنیا آمد. اين  هنرپیشه سینمای ايران  وی 
همچنین در زمینه عکاســی و ورزش تای چی چوان فعالیت دارد. او برنده دو سیمرغ 

بلورين از جشنواره فیلم فجر است.
هديــه تهرانی، اولین بار بــرای بازی در فیلم روز واقعه انتخاب شــد، اما بعدها الدن 
مستوفی جای او را گرفت. کیانوش عیاری هم او را برای بازی در بودن يا نبودن انتخاب 
کرد که بعدها عسل بديعی به جای او برگزيده شد. اما سرانجام مسعود کیمیايی او را 
برای فیلم ســلطان انتخاب کرد و هديه تهرانی وارد سینمای حرفه ای شد. بازی های 
راحت و روان او در فیلمهای قرمز، غريبانه و شــوکران تحسین منتقدان را برانگیخت. 
يکی از بهترين نقش آفرينی اش که منجر به دريافت ســیمرغ بلورين جشنواره فیلم 
فجر وتنديس زرين جشن خانه سینما شد و تحسین نويسندگان و منتقدان را در پی 

داشت، بازی بیادماندنی او در چهارشنبه سوری بود.
از افتخارات هنری او در عرصه سینما می توان به موارد زير اشاره کرد:

 نامزد دريافت سیمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم هفت 
دقیقه تا پايیز )۱۳۸۸(

• برنده تنديس زرين بهترين بازيگر نقش اول زن برای فیلم چهارشنبه سوری از دهمین جشن خانه سینما )۱۳۸۵(
• برنده سیمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن از بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم چهارشنبه 

سوری )۱۳۸۴(
• برنده جايزه از جشنواره بین المللی فیلم پیونگ يانگ برای بازی در فیلم پارتی )۱۳۸۱(

• برنده سیمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن از هفدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم قرمز )۱۳۷۷(

رضا فیض نوروزی؛ بازیگر 
رضا فیض نوروزی  در  ۴ تیر ۱۳۳۰ در کرمانشــاه به دنیا آمد. اين  بازيگر ســینما و 
تلويزيون ايران ، دارای مدرک فوق لیســانس بازيگری و کارگردانی تئاتر از دانشــگاه 
آريزونای آمريکا در سال ۱۹۸۴ است. پس از بازی در تئاتر »تانگو« )اسالومیر مروژک( 
در دانشــگاه آريزونا و نمايش »همه علیه من« )نیل ســايمن( همراه با رضا ژيان در 
آمريکا در سال ۱۹۹۵، در سال  ۱۳۷۶ به ايران آمد و اولین بار در مجموعه کاکتوس 

ظاهر شد. بازی های متفاوت او در مجموعه گوهر کمال او را به شهرت رساند.
او در فیلم های معادله )ابراهیم وحیدزاده(، کاله قرمزی و ســروناز)ايرج طهماســب(،  
جوجه اردک من )امیر فیضی(، عشــق فیلم )ابراهیــم وحیدزاده(، علی و دنی )وحید 
نیکخــواه آزاد(، تارزن و تارزان)علی عبدالعلی زاده(، مربای شــیرين )مرضیه برومند(، 
مومیايی۳)محمدرضا هنرمند( و شبیخون )جمشید آهنگرانی( به ايفای نقش پرداخته 
اســت. گفتنی است او در ســريال های شــبکه نمايش خانگی نظیر »قهوه تلخ« به 

کارگردانی مهران مديری هم حضور اثرگذاری داشت.

فیلمبازی

برگزیده  نوشته هاي فرهنگي آنتونیو گرامشي
زمانی که آنتونیو گرامشی در  ۸ نوامبر ۱۹۲۶ در رم دستگیر شد، همسرش يولیا تازه فرزند دوم شان 

را به دنیا آورده بود. 
گرامشــی در زمان دســتگیری نماينده ی حزب کمونیست ايتالیا بود و دســتگیری او و شماری از 
همکارانش با نقض مصونیت پارلمانی آن ها انجام شــد که گام تازه ای در تحمیل حکومت فاشیستی 
در ايتالیا شــمرده می شد ... چندين ماه بعد او را به میالن منتقل کردند تا در دادگاه ويژه ی دفاع از 
کشور به محکومیت اش رسیدگی شود. محاکمه ی گرامشی در اين دادگاه بیش از يک سال، تا اواخر 
مه ۱۹۲۸، به درازا کشــید و  در ۴ ژوئن همان ســال به بیست سال زندان محکوم شد ... در همین 
دوران انتظار برای محاکمه در میالن بود که گرامشــی طرح نخســت خود را برای آن چه دفترهای 
زندان نام گرفت شکل داد ... با اين همه، مدتی طول کشید تا اين يا هر طرحی را درباره ی کار فکری 

به بوته ی عمل گذارد.
در ۸ فوريه ی ۱۹۲۹ کار را بر روی نخستین دفترش آغاز کرد ... آن شکل از تولید فرهنگی که گرامشی در دفترها بیش ترين توجه 

خود را معطوف به آن کرد ادبیات است.
با اين همه، ادبیات نه در قالب آثار عظیم ابدی، بلکه اغلب در بستر قرائت و جذب آن در فرهنگ ها و تاريخچه های ويژه به تصوير 
کشیده می شود. اما چشم گیرتر از دست اندازی های گاه وبی گاهش به جهان ادبیات تراز اول و تحقیق ادبی اش، درگیری پی گیرانه اش 

با ادبیات عامه پسند، تولید و اشاعه  آن بود.
 رويکرد او تاريخی بود و همیشــه می کوشــید تا تولید ادبی را به فرايند تاريخی مربوط کند که آن را تولید کرده و در آن ســهیم 

بوده است. 
هم چنین اين رويکرد سیاســی بود، تا حدی که در سراسر تأمالتش درباره  ادبیات حضور داشت و فرهنگ رشته ی پنهان مسئله ی 
سیاســی ناگفته ای بود ... در اواخر ســال ۱۹۳۲، حکم گرامشی از بیست ســال به دوازده سال تخفیف يافت ... سرانجام، در آوريل 
۱۹۳۷، محکومیت زندانش پايان يافت؛ اما در ۲۵ آوريل دچار خون ريزی مغزی شد و دو روز بعد مرد. برگزيده  نوشته هاي فرهنگي 

آنتونیو گرامشي را امروز بخوانیم.
»برگزيده  نوشته هاي فرهنگي آنتونیو گرامشي«با ترجمه احمد شايگان، محمود متحد، حسن مرتضوي و  اکبر معصوم را نشر آگه 

در ۵۹۲ صفحه و با قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ريال رهسپار بازار کتاب کرده است.

عملیات بانکداری داخلی
جلد نخســت کتاب عملیات بانکداری داخلی تالیف مهدی رضوی و ابراهیم سهرابی منتشر شد. کتاب 
حاضر برای دانشــجويان رشــتۀ اقتصاد در مقطع کارشناســی به عنوان منبع اصلی درس »عملیات 
بانکداری داخلی ۱ و ۲« تدوين شــده اســت. امید اســت عالوه بر جامعۀ دانشگاهی کلیۀ کارکنان و 
مديران بانک ها و دانشجويان مديريت، مديريت مالی و مهندسی صنايع و سیستم ها و ساير عالقه مندان 

نیز از آن بهره مند شوند.
نويسندگان درباره ضرورت اين کتاب می نويسند: » به کارگیری ابزارهای جديد بانکی در کشور مستلزم 
آموزش و نیز در دسترس بودن کتب درسی جديد و منابع بانکداری داخلی روزآمد است. از اين رو، برای 
بهره مندی از خدمات نوين بانکداری، اقدام جدی به منظور روزآمد کردن محتوای کتب درسی بانکداری 
داخلی موجود در ايران، و نیز آموزش به موقع و صحیح کارکنان نظام بانکی کشــور، نیاز جدی شبکۀ 
بانکی کشور تلقی می شود. در اين راستا، کتاب حاضر با هدف تأمین نیاز آموزشی کارکنان زحمت کش 

نظام بانکی کشور و نیز روزآمد کردن برخی مطالب کتب درسی و آموزشی بانکداری داخلی موجود در کشور تدوين شده است.«
کتاب شــامل دو بخش اســت، بخش نخست اين کتاب به تاريخچه پول  و بانکداری اختصاص دارد.  نويسندگان بخش دوم اين کتاب 
را به تجهیز منابع بانکی اختصاص داده اند.  کتاب عملیات بانکداری داخلی در ۴۱۱ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه با قیمت ۶۵ هزار 

تومان از سوی سازمان سمت منتشر شده و در دسترس دانشجويان و عالقه مندان است.

مدال برای اسرائیل

مراسم بزرگداشت عباس کیارستمی بر سر مزار او در لواسان 
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مهدی کاظمی

توانایی بینی در مسیریابی منبع بو به صورت ناخودآگاه
نتايج يک پژوهش نشان می دهد که ســوراخ بینی می تواند بوها را به صورت 

مستقل از يک بوی ديگر، تشخیص دهد.
به گزارش ايسنا به نقل از ديلی میل، محققان چینی دريافتند که سوراخ بینی 
اين توانايی را دارد که بوهای مختلف را به صورت مستقل از يکديگر تشخیص 

دهد و به صورت ناخودآگاه شما را به سمت منبع بو هدايت کند.
اين محققان دريافتند که بکارگیری بوها با شدت های متفاوت در سوراخ بینی 
افراد طی آزمايشــات، بر ادراک آنها از حرکات بصری شبیه ســازی شده تاثیر 

می گذارد.
اين يافته ها اثبات کرد که حتی اگر ما از منبع بو آگاه نباشیم، حس بويايی ما 

به صورت »استريو« کار می کند. درست مانند بینايی و شنوايی ما.
پژوهش مذکور توسط يک روانشناس به نام »ون ژوو« )Wen Zhou( و همکارانش انجام شد.اين محققان در مقاله خود نوشتند: مغز 
انسان از تفاوت های ظريف میان ورودی های چشم ها و گوش ها استفاده می کند تا تجربه های سه بعدی بسازد و محیط را مسیريابی کند.

آن ها اضافه کردند: ولی نحوه انجام اين کار برای بويايی تاکنون نامشــخص بود.در اين پژوهش ۲۱۶ نفر مورد بررســی قرار گرفتند و از 
آنها خواسته شد که يک میدان متحرک از نقاط که حرکت را شبیه سازی می کرد، مشاهده کنند.

نتايج نشــان داد که انســان ها حس استريو بويايی دارند که به طور ناخودآگاه به سمت مسیر بو هدايت می شوند.نتايج اين پژوهش در 
مجله »Proceedings of the National Academy of Sciences« انتشار يافت.

دانستنیها

چگونه مشکل هسته ای ایران
حل می شود؟

رضا غبیشاوی 

راه حل مشــکل هسته ای ايران در ســپردن حل مشکل به 
وزارت خارجه و پذيرش اين راه حل از سوی همه بخش های 

حکومت است.
به اين صورت که گروهی متشــکل از وزارت خارجه، وزارت 
نیرو و ســازمان انرژی اتمی به رهبــری وزارت خارجه و با 
اختیــارات کامل کلی - جزئی و اصلــی - فرعی، برای حل 
اين موضوع تصمیم گیری کند و اين تصمیم اجرا شود. بقیه 
بخش های دولت و حکومت ايران از جمله رياست جمهوری 
نیز آن را قبول کنند. به تبع آن، مســوولیت اين تصمیم هم 

برعهده وزارت خارجه خواهد بود.
هم اکنون مذاکرات هسته ای ايران و قدرت های جهانی دچار 
توقف طوالنی مدت يا بهتر بگويیم با بن بست روبه رو شده 
است و چشم اندازی برای توافق ديده نمی شود. در اين مدت 
هم ايران و امريکا هر يک ديگری را مســوول اين بن بست 
معرفی و ســخنان تکراری و ديپلماتیک و روتین را تحويل 

مردم داده اند.
اگر حل مشــکل هســته ای ايران برای مردم اروپا و امريکا، 
جنبه ســرگرمی و پیگیری خبرهای روز جهان را دارد برای 
مردم ايران مســئله زندگی و کسب و کار است؛ مسئله تورم 
و قدرت خريد اســت؛ مسئله سختی در امور عادی و روزمره 
زندگی است. حتی اگر مسئله حیات و ممات نباشد؛ مسئله 
رشد فساد اقتصادی اداری و ابهام و ناشفافیت و  پنهان کاری 
است. مسئله تقويت و استمرار شــرايط غیرعادی است که 

خود عامل صدها اتفاق منفی کوچک و بزرگ است.
حدود ۲۰ ســال از آغاز مشکل هســته ای ايران و به دنبال 
آن مذاکرات هسته ای با طرف های خارجی می گذرد. تاکنون 
۴ دولت )خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیســی(، ۴ دبیر 
شورای عالی امنیت ملی )روحانی، الريجانی، سعید جلیلی و 
شــمخانی( و ۵ وزير خارجه )کمال خرازی، متکی، صالحی، 
ظريف و امیرعبداللهیان( و ۵ دوره رياســت سازمان انرژی 
اتمی )آقازاده، صالحی دو دوره، عباســی و اسالمی( گذشته 
اســت. در همین مدت آژانس بین المللی انرژی اتمی شاهد 
۳ مدير کل بود البرادعی، آمانو و گروســی و البته امريکا هم 
۴ رئیس جمهور را تجربــه کرد: جرج بوش، اوباما، ترامپ و 
بايدن. در اين مدت توافق هايی برای حل مشــکل به دست 
آمد اما همه ناکام ماندند. از بیانیه ســعدآباد در سال ۸۲ تا 

برجام در سال ۹۴.
اين وضعیت نشــان می دهد حل مشــکل هسته ای ايران از 
طريق راه ها و چارچوب های قبلی، ممکن نیست که اگر بود 

تاکنون حل می شد.
اين موضوع نشــان می دهد مشکل هســته ای ايران به يک 
مشکل پیچیده تبديل شده و به سمت يک مشکل غیرقابل 
حل حرکــت می کند. بايد متوجه بــود در اين صورت، اين 
مشــکل به موضوع طبیعی برای جهان تبديل می شود. هر 
موضوع غیرعادی در صورت ادامه و استمرار به موضوع عادی 

تبديل می شود.
مشکل هســته ای ايران نه تنها بخش هسته ای کشورمان را 
درگیر کرده بلکه فراتر از آن کل بخش های زندگی و کسب 
و کار در ايران را نیز با ســختی روبه رو ساخته. از نفت و گاز 
تا مبادالت بانکی، از خودرو تا هواپیمايی، از حمل و نقل کاال 
تا کشــتیرانی. از روابط تجاری با بزرگترين و پیشرفته ترين 

شرکت های جهان تا دادوستدهای کوچک با همسايگان.
اما راه حل چیســت؟ مســووالن ايرانی می گويند هدف از 
برنامه هسته ای، تولید انرژی است. پس بهتر است در همین 
چارچوب، مشکل حل شود. فرض کنید در موضوع تولید برق 
از انرژی باد دچار مشکل و اختالف بین المللی شويم. يا حتی 

موضوعات مربوط به نفت، گاز يا برق.
در اين صورت بهتر است مشکل در چارچوب همان وزارتخانه 

يا همان مجموعه حاکمیتی، حل و فصل شود.
هم اکنون دولت، مورد حمايت حداکثری و همه جانبه نظام 
اســت. در راس وزارت خارجه نیز فردی از اصولگرايان قرار 
دارد که ســابقه و موضع گیری های گذشــته او هیچ جايی 
برای گمانه زنی نمی گذارد. در نتیجه پیشــنهاد می شود با 
اطمینان به اين دولت و وزارت خارجه فعلی، تصمیم گیری 
درباره حل مشکل هســته ای به وزارت خارجه سپرده شود 
و همه بخش هــای دولت و حاکمیت نیز مکلف به پیروی از 
وزارت خارجه شــوند.می توان اطمینان داشت هر تصمیمی 
که وزارت خارجه به طور مســتقل بگیــرد حتی اگر تحت 
رياست يک وزير اصولگرا باشد اين تصمیم، تصمیم منطقی 
و عقالنی خواهد بود زيرا هم وزارت خارجه نگاه فرابخشــی 
را دنبال می کند و هم نسبت به ديگر بخش های حاکمیت و 
برخالف شــعارها و سخنرانی ها،  به طور نسبی، واقعیت گرا 
و منفعت گراست. راه ها و شیوه های قبلی آزموده شده اند و 
اگر نتیجه بخش بودند قطعا تاکنون نتیجه می دادند. امتحان 
راه جديد بی هزينه اســت و اگر هزينه ای داشته باشد هم 
قطعا به مراتب کمتر از هزينه مستقیم و غیرمستقیم مشکل 

هسته ای از جمله تحريم ها و ... است.
منبع: عصر ایران 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
هر که مبتال شود و صبر کند و عطایش دهند و شکر 
کند و ظلم بیند و ببخشد و ظلم کند و آمرزش طلبد 

آنان در امانند و آنها هدایت یافتگانند.
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


