
 
 
 
 

 

 *دفاع از زبان فارسي
 

 آشتيانياقبال عباس 

 

در ممالك همسايه « احياي زبان فارسي»اندك مدتي است كه تحت عنوان 

شناس مورد توجه و بحث  رثرار فرف ثه و اين موضوع از طرف جمعي مصلحت

 دولت نيز درصدد تشويق و تقويت آن برآمده است.

لحت روز است، هثم افثر به نظر نگارنده اخ يار اين عنوان هم خالف مص

 د ايرانوارعاً منظور از آن توسعة حوزة ان شار زبان فارسي است در خارج از حدو

باشثد نكنوني، با توجه به مق ضيات زماني و مكاني امروز وصول به آن افر محال 

چندان آسان هم نيست. چه عنوان مزبثور ممكثن اسثت در نظثر اول در ممالثك 

نهثاي كند كه ما خيال داريثم فارسثي را بثه جثاي زباهمسايه اين توهّم را ايجاد 

د رسمي و محلي ممالكي كه امروز اس قالل سياسي دارند و هريك طبعثاً بثه جهث

كوشند بگثااريم و بثه ايثن شثك  در امثور تمام در حفظ زبان و ادبيات خود مي

 داخلي ايشان مداخله كنيم.

گان توليد سوء تفثاهم اين توهّم عالوه بر اينكه از ردم اول بين ما و همساي

زنثد، خ ثي ممكثن اسثت اي شثديد ميكند به اساس همكاري فرهنگي لطمهمي
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وصول به منظور اصلي را كه هم به نفع ما و ايشان اسثت و هثم بثدون تعثاون و 

 حسن تفاهم ميسر نخواهد بود، دشوار و يا محال سازد.

كثثر تكلثم ا و زبان و ازطرفي ديگر احياي فارسي در نقاطي كه سابقاً رايج

ان سكنه بوده، امروز ديگر غيرمقدور است. چه عالوه بر معثدود شثدن يثا از ميث

 ادبيثات مين به زبان فارسي و رطع ارتباط ايشان با مراكز مهثم زبثان وكلّ رف ن م

تدريج چنثان تيشثه بثه هاي زباني دول هاي غالب بر آن نواحي بهفارسي، سياست

 ادبيات وعدة معدود مسلمان عالرمند به زبان  ريشة اين زبان زده كه ديگر غير از

شث اال عربي و فارسي، يعني جمع رليلي از اه  فض ، كسي به تعليم و تعلّم آن ا

ربثال ندارد و موجباتي هم فراهم نيست كه عامثه از راه اح يثاج بثه ورزيثدن آن ا

 نمايند.

 ورت چنين مثرامهيچ« احياي زبان فارسي» چون من يقين دارم كه جمعيت

كنم به ثر آن العجاله راب  وصول نيست ندارند، تصور ميدور و درازي را كه علي

ا در است كه براي اه راز از توهمات و سوء تفاهمات ماكور عنوان منظور خود ر

كان و بثه تا بنا به مق ضيات زمان و م« حمايت زبان فارسي و دفاع از آن»اين راه 

هرجثا زبثان فارسثي رايثج اسثت و طرري كه معقول و مقدور است بكوشيم در 

وجبات وساي  دفاع از آن، م عاشق و طرفدار دارد از آن حمايت كنيم و با تقويت

 اسثبابي وثبات و بقاي آن را به وجهي مؤثر فراهم سازيم و اين كار الب ه مقدمات 

 خواهد كه بدون تمهيد و تهية آنها حصول مقصود ميسر نخواهد بود.مي

ردرتي سياسي يا نظامي يا ار صادي يا معنوي پشثت  هيچ زباني بدون آنكه

كنثد و افثر يابد و نفوذ نميسر آن باشد در خارج از وطن اصلي خود ان شار نمي

ان شار يافت و نافا شد مادام كه تمام يا رسم ي از اين ردرتها باري و پابرجاسثت 
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ها محثروم و فونه رثدرتماند و همين كه از حمايت و دفاع ايناس وار و برررار مي

كم زبانهاي ديگثري كثه از رود و كمنشيني و زوال مينصيب ماند، رو به عقببي

فيرند. زبان فارسثي افثر از رثرن پثنجم مندند جاي آن را ميربي  ردرتها بهرهاين

هجري به بعد در سراسر آسياي مركزي ان شار يافت و زبان دربار و شثعر و اد  

سلطن ي و چاانيان و سامانيان در آن حدود ردرت  شد براي آن بود كه اب دا امراي

زبان در فرد ايشثان و در حثوزة سياسي داش ند، شعرا و نويسندفان بزرگ فارسي

شان جمع بودند، و بعد از ايشان عموم امرا و سالطيني كه در آن نواحي حكوم ي

دين آن بر روي كار آمدند و غالمان يا غالمانِ غالمان آنان يا خراجگزاران يا مقلث

كردند، و از اين جماعت امرا بودند، همه شعر و ادبيات زبان فارسي را تشويق مي

غزنويان و غوريان حوزة ان شار زبان فارسي را به رسمت مهمثي از هندوسث ان و 

سالجقه و خوارزمشاهيان به كاشار و اراصي تركس ان كشاندند و سالجقة روم و 

ان و بعد با سثالجقة روم محشثور بودنثد و تركان عثماني كه اب دا با خوارزمشاهي

رؤسا و امراي آنان زيردست سالطين اين دو سلسله بار آمده و بيشث ر منشثيان و 

اه  ديوان ايشان ايراني بودند، رلمرو زبثان و ادبيثات فارسثي را از آنثاطولي بثه 

 بالكان و مصر نيز توسعه بخشيدند.

تمدني نداش ند و براي ادارة  بعد از آنكه ماوالن اس يال ياف ند چون از خود

امور مماللك تسخير شده به منشثيان و كاركنثان اهث  ديثوان و دف ثر و حسثا  

مح اج بودند از همان عمال كشوري و ديوانيان ممالك مالوبه اس فاده كردند، و با 

روي كار آمدن حكام و وزرايي مثث  حثبع عميثد و محمثود يلثواج و پسثر  

و اميراحمد بناك ي حوزة ان شار زبثان و ادبيثات  مسعودبيك و سيد اج  بخارايي

و فرهنگ ايراني از خانباليغ يعني پكن، تا داخ  روسيه بسث  يافثت و بثا فارسي 
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عادتي كه ماثول در كوچانثدن اهث  پيشثه و هنثر از ممالثك مالوبثه بثه داخلثة 

زبان به اجبثار در ايثن دو ماولس ان و چين داش ند، جمع كثيري از ايرانيان فارسي

 مملكت مقيم شدند.

مسلمين امروزي چين و ماولس ان رسمت عمده از فرزندان اين ايرانيانند و 

شثد. اي به زبان فارسي من شثر ميالمللي اول در پكن روزنامهتا بعد از جنگ بين

هاي آنها به فارسي است و از ايثن مساجدي هست كه ك يبه *امروز هنوز در پكن

 شود.يونان ديده مينوع مساجد در كِرِت از جزاير 

الطين اس يالي بابر و اوالد او، يعني فوركانيان بر هند و جهدي كه اين سث

سث  بدر جلب اه  هنر و اد  ايران به هندوس ان داش ند ميدان جديدي را براي 

ر ايثن زبان و شعر فارسي و تمدن ايراني باز نمود. چنانكه زبان فارسثي در دربثا

ري نثر اين زبان در هندوس ان مراكز مهثم ديگث سالطين زبان رسمي شد و نظم و

 پيدا كرد.

و  تجارت با رونقي كه بين بنادر و جزاير خليج فارس از يك طرف با هند

ن جزاير مالزي و چين و از طرفي ديگر با سثواح  شثرري افريقثا تثا اوايث  رثرو

ز نيثالثك، جديد، برررار بود و رفت و آمد بازرفانان و ناخدايان ايراني به اين مم

زي و وسيلة ديگري شد براي ان شار زبان فارسي و تمدن ايراني در جزايثر انثدون

 سواح  شرري افريقا، كلمة زنگبار كه هنوز اسم رسمي رسم ي از سثاح  شثرري

 وافريقاست فارسي فصيح و يادفار همان دورة بس  حوزة ان شثار زبثان فارسثي 

 نفوذ آن است.

دانثد كثه از ت مطالعه كثرده باشثد ميبطوطه را به دركسي كه سفرنامة ابن

                                                           

 *. ]و در ديگر شهرهاي چين[ 
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مار  ارصي يعني مراكع تا سواح  درياي چين زبان فارسي تا چه پايه نفثوذ و 

فسحت ميدان ان شار داشث ه و چگونثه وزرا و امثرا و بازرفانثان ايرانثي در ايثن 

اند كه آنجثا بعضثي از ايشثان در ممالك من شر و به كار و ادارة امور مشاول بوده

هاي سلطن ي نيز توفيق ياف ثه و سثالها نواحي و جزاير به تشكي  سلسله اي ازپاره

 اند.در آن نقاط امارت و سلطنت كرده

اوضاعي كه خالصة آن به اطالع خوانندفان مح رم رسثيد بثر اثثر ضثع  

 ردرت دولت در ايران و ازدست رف ن رسم هاي بزرفي از خاك اصلي آن و رطع

ي رسمت باريمانده با خثارج درن يجثة اسث يال شدن ارتباطات تجارتي و فرهنگيِ

ا رتدريج نفوذ سياسي و ار صادي ايران اروام و مل  غيرايراني بر نواحي مجاور به

ه در در غير از رلمرو داخلي صعي  كرد و زبان و ادبيات فارسي عثالوه بثر اينكث

اي شثد، در خثارج نيثز از مانثدهخود ايران زبان و ادبيات مملكثت نثاتوان عقب

حمايت دولت مق در م مدني محروم فرديد و به همين علت تدريجاً جاي خثود 

 كردند.مي را به زبانها و ادبياتي داد كه اروام و دول توانايي از آنها پش يباني

امروز كه دولت ايران از ردرت سياسي و ار صادي سثابق محثروم شثده و 

ي و مثدافع زبثان و تواند در خارج از حدود كشور حثامديگر به اين وساي  نمي

ادبيات فارسي باشد و در اين ميدان با ديگران مبثارزه كنثد و غالثب باشثد، تنهثا 

جا مانده همثان سثابقة درخشثان و رثدرت براي زبان و ادبيات ما به پش يباني كه

معنوي آن است و افرچه اين سابقه و رثدرت هثم بثا وجثود سياسث هاي زبثاني 

شثود زبانهاي محلثي از طثرف ايشثان ميممالك مجاور و كوششي كه در احياي 

تواند عامه را تحت تةثير ررار دهد، باز در ميان خواص اهث  فضث  و ذوو و نمي

برفزيدفان روم كه با لطاي  افكار و حقايق عرفاني سر و كار دارند و بناي شثعر 
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شثدت و اد  و تمدنشان مب ني بر شعر و اد  فارسي و تمثدن ايرانثي اسثت، به

آنجا كه در اين ربي  ممالك هيچ اه  دلثي يثا دانشثمند و محققثي مؤثر است تا 

نيست كه به معارف رديمه و سوابق تاريخي و ادبثي رثوم خثود عالرثه و توجثه 

زبان و اسث ناد داش ه باشد و از مطالعة ك ب شعرا و مورخين و نويسندفان فارسي

 نياز بشمارد.و مراجعة به آنها خود را بي

اء و ثبات يك زبان در روت افكار و لط  كثالم روت حيات و موجبات بق

و بثا  و تأثير بيان شعرا و نويسندفاني است كه آثثار خثود را بثه آن زبثان نوشث ه

ه بثدميدن روحي از معاني پرماز و لطاي  و ذوريات در كالبد لاات و جمثالت، 

 آن زندفي جاويد بخشيدند.

ف و نحثوي كالمي كه فصيح، يعني درست و لطي  و خالي از عيو  صر

م در مقا و ركاكت و بليغ، يعني دلپسند و وافي به اداي مقصود و معني و در ايجاز

كنثد اعجاز باشد همه ورت جاويد است و هر مل ي كه به اين رسم كالم تكلم مي

كوشد، هرفز فاني و در مل  ديگثر و در حفظ و حمايت آثار زيبا و مطبوع آن مي

و ار صادي خثود را از دسثت   اس قالل سياسيشود، ولو اينكه مور اًمس حي  نمي

 داده باشد.

بسياري از مل  مق در رديم مانند كلدانيان و آشوريان و عيالميان و مصريان 

اند، ولي روم كوچثك يهثود از بركثت ك ثا  مدتهاي مديد است كه از ميان رف ه

آن اسرائي  به حفثظ احكثام و آمثوخ ن زبثان تورات و تعلقي كه جميع افراد بني

داش ه و نفوذ عجيبي كه اين ك ثا  در ميثان ملث  ديگثر مخصوصثاً عيسثويان و 

مسلمين كرده با وجود پراكندفي در عالم همچنان به صورت امت واحده مانده و 

روم مانده بودند، باز هميشه در عين آنكه ررنها از اس قالل سياسي و ار صادي مح
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شثده و بثه يثك تيثره و ربيلثه ان سثا  در حكم افراد يك خاندان محسثو  مي

 اند.داش ه

عراري و سوري و لبناني و مصثري و حجثازي و الجزايثري و مراكشثي و 

ع و مناف سوداني با اينكه هريك به نژادي خاص تعلق دارند و غالباً سوابق تاريخي

رآن رثبا يكديگر م فاوت بلكه مااير است، باز از بركت  آج  و عاج  ملي ايشان

رود همثه شمار ميمجيد و زبان آن كه در عربي نمونة كام  فصاحت و بالغت به

داننثد و افثر هثم در بثاطن بثا خود را اعضاي يك پيكر يعني جامعثة عثر  مي

در  نويسند وفويند و مييكديگر اخ الفاتي دارند، در ظاهر همه به لات ررآن مي

آيثد كثه غالب موارد همين جهت جامعه يعني ررآن و لاثت آن بثر آن باعث  مي

 رسم ي از اخ الفات خود را با حسن تفاهم برطرف سازند.

خان اول از دراويثع مولويثه در انثاطولي و عام سلطان سثليمبا وجود ر  

شدت سياست مرحوم آتاترك نسبت به اين جماعت بثاز هنثوز از دولثت ك ثا  

دار ولوي عدة كثيري از مردم تركيه ح ي مسلمين حجاز و يمن اشعار آبثمثنوي م

خواننثد و بثا اين فويندة بزرفوار را به الحان خاص و به زبان شيرين فارسثي مي

 آيند، يعني زبان و شعر فارسي راتكرار ابيات شورانگيز آن به وجد و حالت درمي

وجثه نفثوذ سياسثي و چدر نقاطي كه امروز ديگثر دولثت ايثران در آنجثا بثه هي

 دارنثد و درار صادي ندارد الار  در ميان يك طبقه از مردم زنده و رايج نگثاه مي

 كوشند.ان شار و حمايت آن مي

مانند كه به عنوان مثال از آنها ياد كرديم شايد كافي باشثد اين سه ك ا  بي

يث  آن براي آنكه بفهماند چگونه ردرت معنوي يك زبان يعني آثثار پرماثز و لط

تواند حافظ و حامي آن زبان باشد و تا چه اندازه ممكن است ح ي درصورت مي
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عدم ردرت سياسي و ار صادي در بس  حوزة ان شار آن و جلب بيگانگان مفيد و 

 مؤثر وارع شود.

غرض ما از تمام اين مقدمات آن است كه در راه حمايت زبثان فارسثي و 

اي جثز تقويثت رثدرت ز ما هيچ وسيلهدفاع از آن در داخ  و خارج كشور امرو

حقيقي  ومعنوي آن نداريم و افر ب وانيم از اين ردرت كه مسبوو به سوابقي م ين 

المنفعثه اسثت شكلي عارالنه با صفا و ايماني كه الزمة هر كثار خيثر عاماست به

خردانه تيشه بي« تجديد حيات زبان»يا « اصالحات الزمه»پش يباني نماييم و به نام 

خوبي به مقصودي كه پيشنهاد همت سال نزنيم بهه ريشة اين درخت تنومند كهنب

 جمعيت زبان فارسي ررار فرف ه است خواهيم رسيد.

ايثد ببه عقيدة اين نگارنده اين امر يعني تقويت ردرت معنوي زبان فارسي 

تحت اصول صحيح و منظم و با پروفرامثي اساسثي شثبيه بثه آنچثه در مصثر و 

شود مورد توجه و اجرا ررار فيثرد و چثون در اينجثا زبان عربي ميسوريه براي 

ود مجال تفصي  نيست اجماالً به رؤوس نكاتي كه در اين مرحله بايد رعايثت شث

 كنم:اشاره مي

سثثازان سثثوادان و لاتحفثثظ زبثثان شثثيواي شثثيرين فارسثثي از تعثثرض بي .1

مثايگي و ينويس كه به علثت بنگار و داس انمخصوصاً ابجدخوانان روزنامه

بنثد نيسث ند و بثا رياسثات غلث  و اي پايتهيدس ي به هيچ دس ور و راعثده

سثازند و هاي بچگانه هر روز صدها لات و تعبير و جملة نادرسثت ميتفنن

به وسيلة چاپخانه كه در اين راه در مملكت ما فناه عظيمي به فردن دارد، به 

ا از جثادة فصثاحت و كثم زبثان فارسثي ردهنثد و كمالنثاس ميخوردِ عوام

كننثد و بالغت ردما كه بانيان كاخ ردرت و زيبايي ايثن زباننثد منحثرف مي
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شوند كه خارجياني كه زبثان فردوسثي و سثعدي و مولثوي را اي ميوسيله

هاي فهمند، در فهم زبان ساخ گي و تعبيثرات ناهنجثار روزنامثهخوبي ميبه

در اين مرحله جدايي رطعثي  تدريج بين ايشان و ماطهران عاجز بمانند و به

 بيف د.

و، اصالح دس گاه خبرفزاري و سخنراني و تبلياات و آوازهاي ايرانثي راديث .2

هاي در اروپا و امريكا ممكن نيست كه يك روزنامه )غير از بعضي روزنامثه

 احزا  افراطي كه ح ي به رعايت صحت امالء و انشثاء نيثز مقيثد نيسث ند 

 باشد، يا يك سخنگوي راديثو بثه غلث  ادايحاوي اغالط اماليي و انشايي 

فمارنثد تثا كالم كند، بلكه غالباً مردمان فصيح و خطيب را به اين شثا  مي

 وشنوندفان از بيانات ايشان مسرور و محظوظ شوند و تلفظ و بيان درست 

 شيرين زبان خارجي را از فو  دادن به رول فصيح آنان فرا بگيرند.

خوانند سثواد ندارنثد و ها را ميني كه نوش هاما در راديوي ما غالب كسا

نماينثد و مثن صثدها كلمات را به وضعي مضحك و تلفظي نادرست ادا مي

آور است ليكن به علت ام كه افرچه نق  آنها فرحمثال از اين نوع جمع كرده

 كنم.نظر ميضيق مجال از آن صرف

ايي كه خرا  است و شعرهغالب آهنگهاي جديد مهوع و ناساز و فو 

هاي بسثيار شود بيش ر به خثواهع و اصثرار ايثن و آن از نمونثهخوانده مي

پست و غل  و م ضمن مضامين مكرر و مب ال است، ح ي موارعي هم كه از 

سثوادي غالبثاً آنهثا را بثه شود به علت بيشعراي بزرگ اشعاري خوانده مي

 كنند.غل  و دست و پا شكس ه ادا مي

و امروز يكي از به رين وسثاي  بثراي حمايثت جاي شبهه نيست كه رادي
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زبان فارسي در خارج و تقويت ردرت معنوي آن است، اما افر آن چيزي كه 

زن باشثد، بثرهمفردد غل  و خالي از لط  و دلبه وسيلة راديو پراكنده مي

ايم تثا در شود، يعني پولي فزاف خرج كردهدرست نقض غرض حاص  مي

ذوري خود را به فو  عالميان برسانيم سوادي و بيمايگي و بيدنيا آوازة بي

پثا و مثزه و بيانثاتي بيو مقداري آهنگهاي ناموزون و شثعرهاي سسثت بي

 مالوط در ميان مردم من شر سازيم.

 طبع و نشر ك ب فصيح و بليغ رديمي و آثار مفيد و جانبخع فاشث گان بثه .3

ن ع آنهثا در ميثاوسيلة اشخاص خبير و م بحر با چاپ و كاغا جالب و توزي

 عشاو زبان و ادبيات فارسي در خارج از ايران به رايگان.

كمك مادي و معنوي به مس شررين و فضالي خارجي كه به شوو شخصثي  .4

 كوشند، ولي بدبخ انه غالباً ردرت مالي بثرايدر احياي زبان و ادبيات ما مي

آن  طبع و نشر ن يجة تحقيقات و زحمات خود ندارند. به همثين علثت بثيم

رود كه در كار ايشان كه خدمت بزرفي بثه احيثاي زبثان فارسثي و آثثار مي

اي حاص  شود يا بثر اثثر يثأس از تعقيثب ايثن سثيرة نفيسة آن است ورفه

 پسنديده دست بكشند.

پرسث ي پثردازي و مليتاز تعصب يعني عثاري از درو  رتبليغ عارالنه و دو .5

ارف يندفان فرهنگي مطلع و عثمفرط در خارج از ايران به وسيلة سفرا و نما

و  به وظاي  خود از نوع دادن كنفرانس و نوش ن مقاالت و رساي  و ترجمه

 نشر آثار ادبي بزرفان كشور.

از بعد از تشكي  دولت پاكس ان همواره موضثوع اخ يثار يثك زبثان ادبثي 

براي آن مملكت در ميان بوده و نظر به سوابق و عاليق تاريخ و ادبي بين ايران و 
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اي درنظر داش ند كه زبان فارسي يعني زبان دو اين رسمت از هندوس ان رديم عده

شاعر بزرگ مسعود سعد سلمان و محمثد اربثال را كثه هثردو از م ولثدين شثهر 

 الهورند به اين عنوان اخ يار كنند.

حميت  وبدبخ انه در اين مورع ما در پاكس ان كسي را نداش يم كه با عالره 

ها كه كامالً مرارب و بيدار بودنثد و يكثي از ند، برخالف مصرياز فارسي دفاع ك

بثه  فضالي مح رم خود آراي دك ر عبدالوها  عزام اس اد دانشثگاه رثاهره را كثه

 ارد، بهشعر و اد  فارسي نيز كامالً آشناست و در شعر و اد  عربي مقامي بلند د

ي بان عربت تمام كفة زعنوان سفيركبير به پاكس ان فرس ادند و او توانست به مهار

ماهب و م عصب اين مملكثت را بثيع از پثيع را مور اً بچرباند و فضالي سني

 م وجه ممالك عربي كند.

ي زبان جاي اين شكر باري است كه عالوه بر مب ناما براي ما ايرانيان فارسي

هاي پدر اس قالل و شثعر ترين فف هترين و لطي بودن زبان اردو بر فارسي عظيم

هثر  كس ان يعني مرحوم دك ر محمد اربال به زبان فارسي است و پاكسث اني بثهپا

مسلك و ماهب باشد نافزير ربلة دلع مجموعثة فف ثار آبثدار محمثد اربثال بثه 

رد مثفارسي خواهد بود و اين از نظر ما ايرانيان يكثي از بزرف ثرين خثدمات آن 

 بزرگ است.

ا ربي  وساي  غاف  و يثبه اين بدبخ انه اكثر نمايندفان ما در خارج از توجه

 اينكه به تمام معني از علم و اطالع به موضوع تهيدس ند.

رتبة ايران را در خارج از ايران ديدم كه در من خود يكي از نمايندفان عالي

دانست كثه غوريثان پثيع از صثفويه سثلطنت مقام صحبت از سالطين غور نمي

كثه آن را « القطثر» ن اينكه شثبه جزيثرة اند يا بعد از ايشان، و براي دانسكردهمي
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شثود. نمودند در كجاي دنياست و به چه وضثع اداره ميالكاتر و القاطر تلفظ مي

 تمام اعضاي يك سفارت كبرايي مس أص  مانده بودند.

 جانب كه با كمال اخالص به رلم آمد.اين بود مخ صري از نظريات اين

ان ماع ي كه به نيت احيثاي زبثاميدوارم اين جمله مورد ال فات و توجه ج

ني بر اند ررار فيرد و در اين مرحله عملي انجام شود كه وارعاً مب فارسي ريام كرده

شثود الارث  در آينثده بثه اساسي اس وار باشد تا افرهم بزودي مثمثر ثمثري نمي

و  حصول ثمري در آن ب وان اميدوار شد، مخصوصاً در ايثن مرحلثه بايثد از ريثا

ت اات با ِ روز كه اكثر اورات براي وصول به مقاصثد ديگثري اسثتظاهر و تبلي

ومي جداً اح راز به عم  آيد تا در اجراي سن ي كه مقدس و مقرون به صالح عمث

است سرشكس گي و بدنامي بروز ننمايد، يعني خداي نخواس ه طوري نشثود كثه 

دست العجاله در ديگر كسي به اين موضوع رغبت نكند و فرصت ما نمي كه علي

 است ضايع بماند.

* 


