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تت وو اا فف تت مم ىى   تت �� اا وو رر

كـتـابهـاى متـعـددى به زبان فـارسى درباره ى مـسـأله ى فلسط�ن مـوجـود است.  اهمـ�ت مـسـا�ل خـاورمـ�انه و حـسـاسـ�ت
نقش امپـر�ال�سم و صهـ�ون�سم در زندگى اجـتماعى-سـ�اسى منطقـه سبب شده است كـه ما تحوالت س�ـاسى فلسط�ن و
اسـرا��ل را با دقت خـاصى مـدّ نظر قـرار ده�م.  به عـالوه, حركـتـهـاى پ�شـرو در ا�ران طىّ چند دهـه ى اخ�ـر همـواره به
جنبـشهـاى اجـتمـاعى جهـان توجـه داشتـه است; در ا�ن مـ�ان جنبش فلـسط�ن جا�گاه و�ـژه اى را به خود اخـتصـاص داده

است.
به جـرأت مى توان گـفت كـه كـتـاب حـاضـر با هر آنچـه تاكنـون درباره ى ا�ن مـوضـوع به زبان فـارسى نگاشـتـه
شده, مـتفـاوت است.  ا�ن تفاوت ب�ـش و پ�ش از هر چ�ز در تفـاوت چشم انداز ا�ن كتـاب با نوشتـه هاى د�گر است.
كتابهاى موجود به طور عمده �ا از د�دگاه س�اسى نوشته شده �ا به مسا�ل اقتصاد س�اسى فلسط�ن نظر دارد, اما دكتر
سعـ�د, زندگى اجتـماعى و فرهنگى مـردم فلسط�ن را مورد بررسى قرار داده است.  در نتـ�جه, كـتاب حاضـر نه تنها به
دانش مـا درباره ى فلسط�ن مى افـزا�د, بلكه سبـكى را نشان مى دهد كـه در نوشـته هاى فـارسى اگر بـى سابقـه نباشـد,

۱دست كم نادر است.

مى توان درباره ى فــرهنگ فلسطـ�ن كـتــابى نگاشت و از د�دگــاهى مـرســوم به طبـقــه بندى و شـرح جنبــه هاى
گــوناگـون آن پـرداخت.  چن�ن كــتـابـى بى شك بســ�ـار آمــوزنده و مــوفق هم خــواهد بود.  امـا دكــتــر سـعــ�ــد, به عنوان

 الزم است به ا�ن نكتـه اشاره شود كـه پ�چـ�دگـ�هـاى نگارشى متن ن�ـز از هم�ن پ�ـچ�دگى بـ�نش نو�سنده سرچشـمه مى گـ�رد.۱
در ترجــمـه ى ا�ن كــتـاب, كــوشش بر ا�ن بوده است كــه ضـمن وفــادارى به ا�ن پ�ــچـ�ــدگـ�ــهـا, مــتنى رسـا و قــابل درك براى خــواننده ى

فارسى زبان ته�ه شود.  با ا�ن همه از جمالت طوالنى, صفتهاى متعدد و… گر�زى ن�ست.

پژوهنـده ى خـالق و نـوآور مطالعــات فــرهنگى, كــتــابى نگاشــتــه است كــه در عــ�ن پرداخــتن به جــز��ــات, فــرهنگ را



۲فراتر از واپس�ن آسمان

به عنوان پد�ده اى پو�ا و تغـ��ر�ابنـده معرفى مى كند كـه هم به انواع روابط اجتـماعى شكل مى دهد و هم خـود در متن
آن رشد مى كند.

دكــتــر ســعـ�ــد تجــربه هـاى فـردى و مــشــاهدات شــخــصى را با رخــدادهاى اجــتــمــاعى و تحلـ�ل مــردم شناخــتى
۲درمى آم�زد.  به عبـارت د�گر, وى تجرب�ات و مشاهدات مشخص را در متن روابط تار�خى-اجـتماعى جاى مى دهد.

مــعـنا و مــفـــهــوم رخـــدادهاى اجــتـــمــاعى را تنـهــا با چـن�ن رو�كـردى مى توان بررسـى كــرد.  براى نمـــونه, ا�ن كـــه زنى
سـ�ــاه پوست از در جلوى اتوبوس ســوارشـود و بر روى صندلى بـنشـ�ند به خــودى خـود رخـداد مـهــمى ن�ـست.  امــا اگـر
مــشـخـص شـود كــه زمــان واقـعــه, ســالهــاى شـصت مــ�ــالدى است و مكان آن, شــهــر ب�ــرمـ�نـگام ا�الت آالبامــا, آن زن

 مى شـود و آن رخـداد, جــرقـه اى كـه آتش جنبش ســ�ـاه پوسـتـان امـر�كا را بـه دنبـال داشت.۳سـ�ـاه پوست, رزا پاركس
چن�ن رو�كردى از چند نظر اهم�ت دارد.

نخـست,از تـحـوالت اجـتـمــاعى  دركى ملمـوس به دسـت مى دهد: رخـدادهاى اجـتــمـاعى پد�ده ها�ـى انتـزاعى
ن�ستند كـه در «جامعه» رخ دهند بى آنكه نشـانى از افراد در م�ان باشد.  در نوشـته ى دكتر سعـ�د, به خوبى مى توان
د�د كـه چگونه انسـانـهـا از دگـرگـون�ـهـاى سـ�ـاسى-اجـتـمـاعى-فـرهنگى جـامـعـه ى فلسط�ـن سـود برده اند �ا قـربانى آن
شــده اند, در خلق آن شــر�ك بـوده ند �ا باز�چــه ى آن قــرار گــرفــتــه اند.  بى ترد�ـد عكســهــاى ژان مــور در به تصــو�ر

كش�دن و ع�ن�ّت بخش�دن به ا�ن روند نقش شا�انى ا�فا مى كند.
اهمـ�ت د�گر نـوشـتـه ى دكـتـر سـعـ�ـد ا�ن است كـه او با نمـا�ش نمـونه هـاى فـردى در مـتن روابط اجـتـمـاعى-
تار�خى خـاص, به آنها مـعنا و مفـهومى فـراتر از رخدادهاى منفـرد و م�ـرا بخشـ�ده است.  توانا�ى سـع�ـد در ا�ن است
كه نه پد�ده هاى اجـتماعى را به سطح نمـونه هاى فردى تقل�ل مى دهد و نه نمونه هاى فـردى را قربانى بررس�هـاى عام
مى كند.  پرداختى ا�ن گونه به مسـا�ل اجتماعى, نمونه ى عالى از آن نگرشى است كه جـامعه شناس به نام امر�كا�ى,

 خوانده است.۵ آن را «ب�نش جامعه شناختى»۴سى. را�ت م�لز
ســومـ�ن و�ـژگى در سـبـك نگارشى ادوارد ســعـ�ــد ا�ن است كــه خــود, به عنوان نو�ـسنده, داراى جــا و مكان
مـشـخـصى است.  او نه ناظر بى طرف است و نـه «راوى دانا».  سـع�ـد با نـشان دادن ا�ـن كه تـا چه اندازه نظر�ات و
اند�شـه ها�ش ر�ـشـه در تجـرب�ـات فـردى وى دارد, نو�سنـده را از برج عـاج به سطح زندگى اجـتـمـاعـى مى كـشـاند و با
ا�ن شـ�وه ى كـار, نسـبى بودن آراء و داور�هـاى خـود را بر ما روشن مـى كند.  در نت�ـجـه, به جـاى آنكه از «باال» براى
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خواننده موعظه كند و او را مرعوب قدرتى كاذب كند, در كنار خواننده مى نش�ند و با وى از در گفتگو درمى آ�د.
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به هـمـــ�ن ســـبـب, با ا�نـكه هر سطـر كـــتـــاب حـــاضـــر «ســــ�ـــاسى» است, امــــا در آن نه از مظـلوم نمـــا�ـى هاى
دلتنگ كننده اثرى است نه از شـعارهاى پر سـر و صدا.  سعـ�د بى آرا�ه و بى پ�ـرا�ه از واقع�ـتها مى نـو�سد و به �ارى
هم�ن روا�ت سـاده, پ�چ�ـدگى و غناى ذاتى زندگى را به ما نشـان مى دهد.  چون نوشته ى او از درون پراحـساسش بر
آمـده, به ژرفــتـر�ن گـوشـه هـاى احـسـاسـات آدمى ره مـى �ابد, امـا نه خـود بـرخـوردى احـسـاســاتى در برابر آن دارد و نه
خـــواننده را احـــســاســـاتى مـى كند.  نوشـــتـــه به اعــمـــاق وجـــود خــوانـنده رخنه مـى كند و او را �ارى مـى دهد كــه هـم با
احـسـاسـات خـود - خــشم, نفـرت, عـشق, افـتـخــار, همـدردى - رو به رو شـود و هم به درك نو�نـى از احـسـاسـات خـود
دست �ابد.  و ا�ن كارى بس دشوار است, چه, بسا نو�سندگانى كه احـساساتى نوشتن را با شناخت احساسات �كى

 هم تحل�لى س�اسى است و هم با احساسات و عواطo سع�د درگ�ر است; اما نهفراتر از واپس�ن آسمانمى انگارند.  
شعـارگونه است و نه هـ�جانى كـردن خواننده را  هدف قـرار داده است.  ا�ن سبـك نگارش س�ـاسى مورد ن�ـاز ماست

تا به جاى ه�جان س�اسى, فره�ختگى س�اسى و س�اسى-اجتماعى اند�ش�دن را در ما بپروراند.
ادوارد سع�د با پرداختن به جنبه هاى ع�نى زندگى فلسط�ن�ـها موفق شده است نه تنها پ�چ�دگى زندگى آنان
را نشــــان دهد, بلـكه روند حــــركت ا�ن تـحـــوالت را ن�ــــز بنمـــا�ـاند.  او زندگـى مـــردم فلـسط�ـن را پو�ا و ســــرشـــار از
واقـعـ�ـتـهاى دمـادم تغـ�ـ�ـر�ابنده تصـو�ر مـى كند.  در ا�ن روا�ت, فـرهنگ نه مـقـدس است و نه  ا�سـتـا.  كـهنه و نو در
�كد�گر مى تنند, بـا �كد�گر نزاع دارند �ا به سـازشى زودگذر مى رسند.  در ا�ن رابـطه, فلسط�ن�ـها با مـشكلى روبه
رو هســتند كــه مـشـكل بسـ�ــارى از جــوامع جـهــان ســوم است.  از �كى دو ســده ى گـذشــتــه به ا�ن ســو, در بسـ�ــارى از
كشـورهاى جهان سـوم جنبشـهاى پ�شـرو و نوگرا پا گرفـته است.  مبـارزان ا�ن جنبشـها صنعتى شـدن و پ�شـترفت علمى
را در كنار آزاد�هــاى اجـتــمـاعى هدف خــود قـرار داده اند.  بـه عـبـارت د�گـر, دسـتـ�ــابى به پ�ــشـرفت مــادى را در كنار
دسـتـ�ــابى به خـواسـتــه هاى انسـانى سـرلوحــه ى كـار خـود مى داننـد.  امـا مـخـالفــان, با هدف سـركـوب, همــواره حـضـور
«استعمـار» را مطرح كرده اند و هرگونه مخالفت با واپس مـاندگى را دس�سه ى استعـمار خوانده اند.  به ا�ن ترت�ب,
با «بـى ر�شــه» و «غـــ�ــراصـــ�ل» خـــواندن نوگـــرا�ى, ســدّ راه نـوگــرا�ى شـــده اند.  هر چـند هرگـــز نمى توان در بـرابر
شگردهاى امـپـر�ال�ـسـتى بـى تفـاوت بود, منطقى ن�ـز ن�ـست كـه به صـرف حـضـور «ب�ـگانگان» و «غـ�ـرخـودى ها», هر
آنچـه را خودى است, واال و سـتودنى انگاشت.  ضـمن هوش�ـارى نسـبت به رخدادهاى جـهانى, با�د شـرا�ط درونى را
در حـركت پو�اى زندگى اجـتـمـاعى بررسـى كرد, تـنگناها را شناخت و ن�ـروها را براى چـ�رگـى بر واپس مـاندگى ها و
دگــرگــون�ــهــا زنـدگى بســ�ج كــرد. ادوارد ســعــ�ــد �كـى از پ�ش ن�ــازهاى پـ�ــروزى جنبش فـلسط�ن را تـوجــه به جــوانان
مى داند, انسانها�ى كه «در تالقـ�گاه م�ان كهنه و نو, عرب و غ�ر عرب, سنتى و غ�ـرسنتى ا�ستاده اند».  به اشاره ى
وى, پرسش اصلى پ�ـشـاروى جنبش فلسط�ـن ا�ن است كه «چـه بخشـهـا�ى از هو�ت و تار�خـمـان را با�د حـفظ كن�م و

چه بخشها�ى را با�د, براى كارا�ى هر چه ب�شتر رابطه اى دوجانبه م�ان خود و د�گران, كنار نه�م?»
گرچه سع�د از پرداختن به نقش دشمنان ر�ز و درشت فلسط�ن - از اسرا��ل و كـشورهاى امپر�ال�ستى گرفته
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تا كـشـورهـاى عـربى و «مـتـحـدان» و «هواداران» جنـبش فلسط�ن - فـرونمـى گـذارد, به ا�ن نكتـه ن�ــز آگـاه است كـه
شكست خوردگـان و ستمـد�دگان فرصت شِكوه و البه ندارند.  آنان براى آنكه به كـفا�ت تجد�د قـوا كنند و خود را
براى كـــارزارهاى ســـرنـوشت ســـاز آ�نده آمـــاده ســـازند, چـاره اى ندارند جـــز آنكـه به دقت و قـــاطعـــانـه در خـــو�شـــتن
درنگرند, نـارسـا�ى هاى تـالش خـو�ش را در�ابنـد و به بهـبــود آنهـا كــمـر بـبندند.  �كى د�گـر از تفـاوتهــاى نوشــتـه ى
سـعـ�ـد با بـسـ�ـارى از نوشـتـه هاى د�گـر درباره ى فلسط�ن همـ�ـن نگاه ت�ـزب�ن وى در ارز�ابى فــرهنگ و روابط درونى
جـامـعـه فلسط�ن است.  پرسـشى كـه وى خطاب به همـوطنانش مـطرح مى كند همـانا پرسـشى است كـه هر گـروه و ملت
مـبارزى با�د در آن تعـمّق كند: مـا چه كـرد�م كه به ا�ن روز افـتـاده ا�م?  چه اشتـبـاهات و انحرافـهـا�ى ما را به ا�ن جـا

كشاند?  براى تغ��ر زندگى نگونبارمان چه چ�زها�ى را با�د در اند�شه, ارزش و رفتارمان تغ��ر ده�م.
نوشـته ى سـعـ�د كـوشـشى است كـه دو هدف عمـده پ�ش رو دارد: نخـست ارائه ى هو�ت فلسط�ن�ـهـا به عنوان
�ك گروه انسانى كه زندگ�شان بسى پ�چ�ده تر و مـتفاوت تر از تبل�غات سرسام آور است; دوم, تأك�د بر چندگونگى
تجربه ها و هو�ـتهاى فلسط�نى.  سـع�د در جـاى جاىِ كتـاب اشاره مى كند كـه چگونه هو�ت فلسط�ن�هـا نفى شده است
و چگونه روا�تـهـاى بـ�ـشـمـار از زندگى فلسط�ن�ـهـا - چـه توسط ب�گانه و چه توسـط خـودى - با نمـا�اندن گـوشـه اى از
واقـعـ�ت به عنوان تمـامى آن, به نفـى گونـه گونـى زندگى فلسط�ن�ـهـا منجـر مى شـود.  ز�رعنوان كـتـاب - «زندگـ�ـهـاى
فلسـط�نى» - از ا�ن نظـر شـا�ـان توجــه است.  نه �ك زندگـى, كـه زنـدگـ�ــهــا�ى چند, و نـه �ك گــونه از زندگى, كــه

زندگى چندگونه.
به گمـان من, باز�ابى هو�ت چشمگ�ـرتر�ن جلوه ى خود را در رابطه با زنان مى �ابد.  گرچه دكـتر سعـ�د ا�ن
مــسـألـه ى مـهم را بـه اخـتــصــار بررسى مى كند, در تـحل�ل خــود به  نكات مــهــمى اشـاره مـى كند.  او تالش ســامـانـمند
استـعمار براى نفى هو�ت زنـان را نشان مى دهد.  براى نمونه, سـع�د اشـاره مى كند كه مأمـوران انگل�سى گـذرنامه ى
مـادرش را پس از ازدواج پاره كـردند چون هو�ت و هسـتى او در وجـود شـوهرش تحلـ�ل رفتـه بود!  هـدف اصلى چن�ن
سـ�ـاسـتى ا�ن بود كـه با كم شـدن �ك نفـر از جـمعـ�ت بومى, جـا براى مـهـاجـرت �ك نفـر �هـودى از اروپا باز مى شـد.
وقتـى نبود �ك زن جـا را براى مهـاجرت �ك نفـر �هودى اروپا�ى د�گـر باز مى كند, هو�ت و هستى زن را مى شـود در
وجـود همـسـرش مـحـو كـرد!  از زن, از وجـود قـا�م به ذات و چندبُعـدى او چ�ـزى بـه جـا نمى مـاند; او به زنِ شـوهرش و
مــادرِ فــرزندش تـبــد�ل مى شــود.  امــا ســعـــ�ــد به همــ�ن اشــاره بـسنده نمـى كند.  او, در عــ�ن حــال, بـه روابط درونى
جــامـــعــه ى فـلسط�ـن در زا�ش و تداوم ســـتم جنسـى ن�ــز اشـــاره مى كند: «مـن زنان فلسـط�نى را در هـمــه جـــاى زندگى
فلسط�ـنى مى ب�نم, و مى ب�نـم كـه آنهـا چسـان در مـ�ـان نقـشـهـاى احـســاسـاتىِ رقـ�ـقى كـه مـا براى آنهـا در نـظر مى گـ�ـر�م
(مـادران, دوشـ�ـزگـان عـفـ�o, شـهـ�ـدان) و آزردگـى �ا حـتى نفـرتى كـه قـدرتِ آشـتى ناپذ�ـرِ آنان در مـردانگىِ سـراسـر

س�اسى ما به وجود مى آورد, مى ز�ند.»
بررسـ�ـهـاى مخـتلo جـامـعـه شناخـتى نشـان مى دهد كـه كم توجـهى به سـتم جنسى هم براى زنان فـلسط�نى و هم
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براى جنبش فلسط�ن ز�انبـار بوده است.  براى نمونه, مسـأله ى «پاسدارى» از زنان را در نظر بگ�ر�م كـه در فرهنگ
فلسط�نى, همـانند بس�ارى از فـرهنگهاى د�گر, مـع�ـار ح�ثـ�ّت مردان و شرافت خـانواده  به شمـار مى آ�د.  اسرا��ل�ـها
سـالهـا از ا�ن مـسأله سـود جـسـتـه, دامى بر سـر راه فلسط�ن�ـهـا چ�ـده بودند.  آنهـا هنگام حـمله به روسـتاهـاى فلسط�نى,
اعـالم مـى كـردند كــه اگـر اهالى روســتـا مــقـاومــتى از خـود نشــان دهند, ســربازها مـردها را خــواهند كــشت و به زنان و
دخـتــران تجـاوز خـواهـند كـرد.  مـردان بـه همـراه خـانواده هـا�شـان روسـتــا را ترك مى كـردند تـا مـبـادا به شــرافت آنان
لطمـه اى وارد شـود.  نتـ�ـجـه ا�ن كـه ن�ـروهاى اسـرا��لـى, بدون ه�چ مـقـاومـتى روسـتـا را به اشـغـال خـود درمى آوردند!
�ك زن رزمنده ى فلسط�نى �ادآور مى شـود كه «دفاع از زنان و دختـران در مقابل مـتجاوز�ن اسرا��لى كـابوس مردان
فلسط�نى شده بود….  مردها, از جمله رهبران, به طرز ب�مارگونه اى نگران دفاع از شرافت زنان در مقابل اسرا��ل�ها
بودند.  مـردها حـتـى وقـتى به مـبـارزه روى مى آوردند, هدف عـمـده شـان حـفـاظت از زنـان بود, نه مـبـارزه براى آب و

  پس از مــــدتى, به و�ـژه پس از مــــبـــارزات دهه هـاى شـــصت و هـفـــتــــاد, ن�ـــروهـاى فلسـط�نـى به ا�ن شـگرد۶خـــاك.»
اسرا��ل�ها پى بردند.  بر اثر هم�ن آگاهى, برخى نمادهاى فرهنگى به گونه اى نو تعر�o شدند.  اگر در گذشته زنى
كـه مـورد تجــاوز قـرار گـرفـتـه بود نشـانه اى از «شـكست» و «لكه دار شـدن» حـ�ـثــ�ت خـانواده ى فلسط�ـنى به حـسـاب
مى آمد, در تعـر�o نو�ن چن�ن زنى نماد مـقاومت و پابرجا�ى - �ا «صُـمُد» - به شـمار مى آ�د; زنى كه مـورد تجاوز

۷قرار گرفته, نماد زنان و مردانى شده است كه در برابر حمله ى دشمن مقاومت كرده اند.

با وجـود ا�ن, رهبـران جنبش فلسط�ن سـتم جنسى را در مـقـا�سه با سـتم ملى كـه از سـوى صهـ�ـون�ـستـهـا اعمـال
مى شـود فـرعى قلمـداد كرده, مـعـتقـدند كـه نبـا�د با تأكـ�ـد بر آن در صo مبـارزه تفـرقـه انداخت.  در نتـ�جـه ى همـ�ن
برخورد محافظه كارانه, رشد شركت زنان در جنبش و تحول معناى نمادهاى فرهنگى-اخالقى نتوانسته است تأث�رى
همه جانبـه داشته باشد.  زنان فلسط�نى, به رغم جان فشـانى ها�شان, همچنان در جبهه ى رزم, در پهـنه ى اجتماع و در

۸زندگى خانوادگى با روابط مردساالرانه رو به رو هستند.

ادوارد سعـ�د برخـورد سطحى, �كجانـبه و شعـارگونه با مـسأله ى زن را به نقـد مى كشـد و به لزوم پى بردن به
غناى تجــربه و زندگى چـندسـاحــتى آنهـا تـأكـ�ــد مى كند: «تا زمــانى كـه گــفـتــه هاى زنان را - مــشـخص, مــحـتــاطانه,
پراحـســاس, نغـز و به گـونـه اى حـ�ـرت آور خلل ناپـذ�ر - درك نكن�م, تجــربه ى سلب مـالكـ�ت از مـا به تمـام و كــمـال

6 Bouthaina Shaaban, Both Right and Left Handed: Arab Women Talk about Their Lives (Bloomington:
Indiana University Press, 1991), p. 152.

 .۱۷۰, صفحه ى همان ۷
راى جز��ات ب�شتر در ا�ن زم�نه نگاه كن�د به: ب۸

Julie M. Peteet, Gender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance Movement (New York: Columbia University
Press, 1991).

درك نمى شود».
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پ�گ�ـرى دكـتـر سـعـ�ـد در نشـان دادن تحـر�فـهـا و واژگـون نمـا�ى هاى قـدرتهـاى خـارجى و داخلى در تعـر�o و
تعـ�ـ�ن ا�ـن كـه «فلسط�ن چ�ــست» و «فلسط�نى كـ�ــست», در واقع دفـاع از دمكراسى و آزادى است.  نقــد سـعـ�ـد از
سازش سازمـان آزادى بخش فلسط�ن با اسرا��ل را با�د در پرتو همـ�ن رو�كرد د�د, چه, به مجرد آن كه گـروهى خود
را به عنوان تنها نما�نده ى �ك ملت بنما�اند, بن�انهاى دمكراسى فرو مى ر�زد.  «تنها نما�نده» در حق�قت داع�ه ى
برترى جــو�ـى اقل�ــتى اسـت كــه مى خــواهد خــود را نه تـنهــا نمــا�نـده ى اكــثــر�ت جلوه دهـد, بلكه هر آواى مـــخــالo �ا
دگـرگــونى را به جـرم سـرپ�ــچـ�ـدن از «منـافع عـامـه» خــامـوش كند.  چندآوا�ى پـ�ش شـرط دمكراسى است.  تـجـربه ى
مبـارزات مردم فلسط�ن عل�ه دشـمنان گونه گون و ن�ـز استبـدادطلبى سازمان آزادى بخش فلسطـ�ن �ك بار د�گر نشان
مى دهد كــه جنبــشـهــاى آزاد�خـواهانه, هـر گـاه به چنـدآوا�ى مـعــتـقــد نبـاشنـد و در رابطه با ن�ــروهاى همـرزم بـه اصـول
دمكراسى احـتـرام نگذارند, نه مـى توانند پس از دسـتـ�ـابى به قـدرت ضـامن دمـوكـراسى و بهـز�سـتى مـردم باشند و نه

.پ�روز�شان مى تواند واقعى و د�رپا باشد
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