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سرمقاله

ونزوئ��ا زمان��ي ثروتمندترين کش��ور 
آمري��کاي التين بود حال با آزمايش��ي 
ناخواس��ته درب��اره تحمل اين کش��ور 
دربرابر فش��ارهاي سياسي و اقتصادي 
روبروس��ت ک��ه ي��ک مرحله ب��ا هرج 
وم��رج فاصل��ه دارد. اخيرا نقطه تحمل 
31 ميلي��ون نفر جمعيت اين کش��ور به 
جوش رس��يد. ونزوئا س��الهاي زيادي 
با مشکل کمبود غذا و دارو و کاالهاي 
مصرفي و تورم سه رقمي روبرو بود. اين 

تورم باعث بي ارزش ...
ادامه در همین صفحه

نزديكتر شدن
ونزوئال به آشوب

تحريريه واشنگتن پست

يادداشت

دشش��مين کميسيون مش��ترک اجراي برجام با حضور 
نماين��دگان اي��ران و 1+5 در هتل کوبورگ وين برگزار 
شد.به گزارش ايرنا اين نشست به درخواست محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه و به منظور بررسي بدعهدي هاي 
آمريکا و تمديد قانون موسوم به ايسا، برگزار شد. رياست 
هيات 1+5 در کميسيون مشترک به عهده هلگا اشميد 
اس��ت و رياس��ت طرف ايراني را سيد عباس عراقچي به 
عهده دارد. پيش از اين نشست، سيدعباس عراقچي و 
مجيد تحت روانچي با هلگا اشميد معاون هماهنگ کننده 
سياست خارجي اتحاديه اروپا دو بار در ساعات 9 و 11 به 
وقت محلي ديدار و گفت و گو کردند. نشست کارگروه 
اجراي��ي ک��ردن لغو تحريم ها ني��ز با حضور هيات هاي 
کارشناسي از ايران و آمريکا در وين برگزار شد.در گفت 
وگوهاي کارشناس��ي در قالب »کارگروه اجرايي کردن 
لغو تحريمها«، اسماعيل بقايي دبير ستاد پيگيري اجراي 
برجام در وزارت امور خارجه رياست هيات کارشناسان 
ايران را به عهده داشت. همچنين هيات کارشناسي ايران 
به طور جداگانه ديدارهايي با هيات هاي چين، روسيه و 
اياالت متحده داشت. سيد عباس عراقچي رييس ستاد 
پيگي��ري اج��راي برجام و ريي��س هيئت مذاکره کننده 
ايراني با تاکيد بر اينکه تمديد قانون ايس��ا نقض برجام 
است، گفت: تحمل نخواهيم کرد کشوري به بهانه هاي 
مختلف تعهدات خود را زير پا بگذارد.وي دستور رييس 
جمهوري براي طراحي پيشرانه هاي اتمي و فعال کردن 
سازوکار سياسي و حقوقي پيش بيني شده در داخل برجام 
را واکن��ش ايران به بدعهدي هاي آمريکايي ها در قبال 

برجام عنوان کرد.
برجام به شکلي بسیار موثر در حال اجراست ���

با وجود آنکه هنوز انتقادهايي به اجرايي نش��دن برجام 
وجود دارد، نماينده دائم روسيه در سازمان هاي بين المللي 
ب��ا بي��ان اينکه هيچ کس نمي داند موضع رئيس جمهور 
منتخب آمريکا در قبال توافق هسته اي چيست، گفت: 
ايران و 1+5 روي اجراي توافق تمرکز کرده اند.به گزارش 
ايسنا، والديمير ورونکوف در گفت وگو با خبرگزاري تاس 
با اشاره به ديدار معاونان ايران و گروه 1+5 در دهم ژانويه 
در وين براي بررسي اجراي برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( گفت: نتايج اجراي برجام گزارش خواهد شد و 
مسائل کنوني مربوط به اجراي توافق نيز در اين نشست 
بررس��ي مي شود.ورونکوف درباره اقدام واشنگتن براي 
تمديد تحريم هاي ايران براي يک دوره ده س��اله ديگر 
گفت که تهران و واش��نگتن همچنان درباره اين مس��اله 

رايزني خواهند کرد. روسيه توافق هسته اي را سندي براي 
حفظ ثبات در ابعاد جهاني اش مي داند و بر اين باور است 
که تمديد اين تحريم ها تاثيري بر اجراي برجام نخواهد 
داشت.وي ادامه داد: اين سند خود به شکلي موثر نشان 
داد که چرا ما نمي خواهيم شاهد بروز هيچ گونه مشکلي 
در ارتباط با اجراي برنامه جامع اقدام مشترک باشيم.وي 
درباره موضع دونالد ترامپ رئيس جمهور منتخب آمريکا 
در قبال برجام که در دوران رقابت هاي انتخاباتي گفته 
ب��ود اي��ن توافق را پاره خواهد کرد، تصريح کرد: در حال 
حاضر هيچ کس درباره موضع سياس��ي رئيس جمهور 
منتخب نمي داند. کارزار انتخاباتي يک چيز است و وقتي 
عرصه جديد آغاز و وي وارد دفتر کارش مي ش��ود چيز 
ديگري است. در اين زمان وي فرصت خواهد داشت تا 
نگاه دوباره اي به اين سند بيندازد، اجراي آن را بررسي و 
موضع آينده خود در قبال توافق را پيدا کند.اين ديپلمات 
روس افزود: ارزيابي ما اين است که طرف آمريکايي به 

طور دقيق اجراي توافق را بررسي خواهد کرد. 
ايران اورانیوم طبیعي دريافت خواهد کرد ���

اين در حالي اس��ت که خبرگزاري آسوش��يتدپرس به 
نق��ل از دو مقام ارش��د گ��زارش داد: گروه 1+5 با انتقال 
حج��م بزرگ��ي از اورانيوم طبيعي به ايران پس از خروج 
ده ها تن آب س��نگين از اين کش��ور موافقت کرده است.

اين ديپلمات ها که به دليل حساسيت موضوع خواستند 
نامشان فاش نشود، گفته اند که اين توافق بدين معني 
است که 11۶ متريک تن )حدود 13 تن( اورانيوم طبيعي 
از روس��يه به ايران منتقل خواهد ش��د.اورانيوم طبيعي 
مي تواند در س��طوح مختلف غني س��ازي ش��ود و مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. ايران که س��ال گذشته با گروه 5+1 
به يک توافق هسته اي دست يافت، اين حجم اورانيوم 
را براي اهداف صلح آميز استفاده خواهد کرد. بر اساس 
اي��ن تواف��ق که در ژانويه ۲۰1۶ به اجرا درآمد، ايران در 
ازاء محدوديت برنامه هس��ته اي اش از لغو تحريم هاي 

بين المللي برخوردار شده است.
نگراني از نقض محدوديت هاي تسلیحاتي  ���

در همين رابطه رويترز در گزارشي مدعي شد: دبيرکل پيشين 
س��ازمان ملل پيش از پايان دوره رياس��تش بر اين سازمان 
در گزارش دوس��االنه اش درب��اره نقض محدوديت هاي 
تس��ليحاتي از س��وي ايران ابراز نگراني کرده اس��ت. به 
گزارش ايسنا، رويترز مدعي است که به گزارش دوساالنه 
بان کي مون دبيرکل پيشين سازمان ملل که در اختيار شوراي 
امنيت قرار گرفته، دسترسي پيدا کرده است و وي در گزارش 
خود نسبت به نقض محدوديت هاي تسليحاتي از سوي 

ايران ابراز نگراني کرده است. 
.دومين گزارش دوساالنه دبير کل پيشين سازمان ملل 
در 3۰ دسامبر ۲۰1۶ به شوراي امنيت ارائه شده و قرار 
اس��ت روز 18 ژانويه توس��ط 15 عضو ش��وراي امنيت 
مورد بررس��ي قرار گيرد که ش��امل ادعاي فرانسه مبني 
بر توقيف يک محموله تس��ليحاتي در ش��مال اقيانوس 
هند در ماه مارس ۲۰1۶ اس��ت که پاريس در آن زمان 
مدع��ي ش��ده ب��ود اين محموله متعلق ب��ه ايران بوده و 
احتماال براي سومالي و يمن ارسال شده است.به گزارش 
رويترز، اغلب تحريم هاي سازمان ملل سال گذشته پس 
از اجرايي ش��دن توافق ايران و گروه موس��وم به 5+1 
شامل آمريکا، روسيه، چين، انگليس، فرانسه، آلمان در 
ازاء محدوديت برنامه هس��ته اي ايران لغو ش��د اما ايران 
همچنان با يک سري محدوديت هاي تسليحاتي مواجه 
است.بان کي مون تنها يک روز پيش از ترک سمتش و 
روي کار آمدن آنتونيو گوترش، دبير کل جديدسازمان 
ملل اين گزارش محرمانه را در اختيار ش��واري امنيت 
قرار داده است.بنابرقطعنامه ۲۲31 شوراي امنيت که در 
آن توافق ايران و گروه 1+5 موردتاييد قرار گرفته است، 
دبيرکل موظف است هر شش ماه يک بار گزارشي درباره 
هرگون��ه نق��ض تحريم هاي باقي مانده عليه ايران ارائه 
دهد.بان کي مون در اولين گزارش خود نوشته است: از 1۶ 
ژانويه ۲۰1۶ تاکنون من هيچ گزارشي مبني بر تامين، 
خريد، انتقال يا صادرات آيتم هاي مرتبط هس��ته اي به 
جمهوري اسامي ايران که مي تواند نقض قطعنامه باشد، 
دريافت نکرده ام.دبيرکل پيشين سازمان ملل همچنين 
در گزارش ماه ژانويه خود به انجام آزمايش هاي موشکي 
بالستيک در ايران اشاره کرده و آن را مغاير با روح توافق 
هسته اي دانسته و گفته بود که شوراي امنيت بايد درباره 
اينکه ممکن است قطعنامه اي نقض شده باشد، تصميم 

 گيري کند.

۱۳ تن اورانيوم طبيعي از روسيه وارد ایران مي شود
خانواده مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در پيامي با  دستاورد ديگري از برجام رقم خورد

تقدير از همراهي و حضور باشکوه مردم ايران در بدرقه 
پيکر رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، با 
اشاره به اين که هاشمي قوام نظام را در وحدتي حداکثري 
و بودن همه با هم مي دانست نوشت: امروز شاهد بوديم، 

همه با هم براي او آمدند.
خانواده هاشمي در پيام خود تصريح کرده است: زبان  مان 
قاصر است از آنکه سپاس خود را از سيل الطاف مردم 
قدرشناس ايران، مسئوالن نظام به ويژه رهبر انقاب، 
مراجع عظام تقليد، علما و نخبگان، رهبران ساير اديان 
و مذاهب و مردم و مسئوالن کشورهايي که با همدردي 
و همراهي تحمل اين ضايعه بزرگ را براي ما آسان تر 
ساخته اند اعام کنيم. در بخشي از اين پيام آمده است: 
لحظه لحظه امروز در بدرقه ش��کوهمند و مردمي پدر 
در تاريخ اين س��رزمين ثبت ش��د؛ وداع مردم با مردي 
ک��ه براي مردم زيس��ت، ب��راي مردم مجاهدت کرد و 
سرافرازي مردم را مي خواست و چه زيبا همين مردم 
سرافرازش کردند. تهران شاهد حضور بي نظير و خارج 
از شمار انسان هايي بود که به بدرقه بزرگمرد قرن ايران 
 زمين آمده بودند. امروز تنها وداع با هاشمي نبود؛ مردم با 
مظلوميت بهشتي، تفکر مطهري، آزادانديشي طالقاني 

و شجاعت و صابت خميني کبير وداع کردند.
خانواده هاش��مي در بخش ديگري از پيام خود يادآور 

شده اند: امروز تجلي وفاي به وعده الهي بود، وعده اي که 
خداوند به بندگان صالحش در صبر و پايمردي و مجاهدت 
داد و امروز به بهترين شکل، آن را براي هاشمي محقق 
کرد. چش��مان ظاهر هاشمي اگرچه امروز بسته بود اما 
ميليون ها چشم تر ديدند چگونه خدا به صبر او در برابر 
تيرهاي زهرآگين تخريب و تهمت، جزايي نيکو داد و 

به اين مجاهد نستوه آبرو بخشيد.
در بخش ديگري از اين پيام آمده است: پدرمان فرزند 
قرآن بود و در آخرين فصل از عمر خود، از نصر الهي 
وعده مي داد و حضور مردم را منشأ و مظهر اين پيروزي 
مي دانست. و سرانجام مردم آمدند و چه باشکوه امدند؛ اذا 
جاء نصراهلل والفتح و رأيت الناس يدخلون في دين اهلل 
افواجا. در اين پيام تاکيد شده است: عصاره عمر هاشمي، 
اعتدال و وحدت بود و رحلتش نمايشگاهي بي نظير از 
اثب��ات حقانيت اعتدال و ض��رورت وحدت پديد آورد. 
همانگون��ه ک��ه در حياتش مردم مدار بود، رحلتش نيز 

مردم مدار شد.
اين پيام تصريح مي کند: هاش��مي مدافع مظلومين و 
دغدغه مند گش��ودن انس��دادها در حيات جامعه بود، 

ق��وام نظ��ام را در وحدتي حداکثري و بودن همه با هم 
مي دانست و امروز شاهد بوديم، همه با هم براي او آمدند. 
امروز احساس کرديم تنها ما در فراغ پدر ننشسته ايم 
که ميليون ها نفر براي رحلت پدري بي بديل به سوگ 
نشسته اند. اما چگونه مي توانيم هاشمي را زنده ندانيم در 
حالي که امتداد تفکر او را در چشمان غمگين و خيل انبوه 
بي شمار مردماني مي بينيم که مانند هاشمي مي انديشند 
و مانند او دغدغه س��رافرازي ايران با اعتدال و آرامش 
را دارند. اين س��رزمين، هرچند بزرگمردي نس��توه را از 
دست داد که جلوتر از زمان خود بود و همواره به آينده 
مي انديشيد اما در مقابل، صاحب نسلي شده است که 
پاي در راه س��اختن ايراني بهتر نهاده اند. امروز ايران 
فرزن��دي بزرگ، مردم پدري آينده نگر و رهبر انقاب 
دلس��وزترين رفيق خويش را از دس��ت داده  اس��ت؛ اما 
همان گونه که لحظه لحظه حيات هاشمي راهگشاي 
کش��ور ب��ود، وداع و بدرق��ه بي نظير مردم نيز مي تواند 
س��رمايه اي بزرگ براي ايران و مبدأ بازگش��ت جامعه 
به مسير اعتدال و وحدت باشد. در اين پيام آمده است: 
پيکر خسته اين مجاهد نستوه در کنار مراد او خميني 
کبير به آرامشي ابدي رسيد اما عشق هاشمي به مردم، 
مرگ او را ناممکن ساخته است. هاشمي زنده است تا 
انقاب زنده است، هاشمي زنده است تا ملت زنده اند و 

راه هاشمي پاينده خواهد ماند.

فرمانده��ان عراق��ي مي گويند، نيروه��اي مبارزه با 
تروريس��م عراق پس از رس��يدن به کرانه ش��رقي رود 
دجله در جنوب و نزديک شدن به دانشگاه موصل در 
شمال بخش شرقي، اکنون راه زيادي تا آزادي کامل 
بخش شرقي اين شهر ندارند.به گزارش ايسنا، عبدالغني 
االسدي، فرمانده نيروهاي مبارزه با تروريسم عراق به 
خبرگزاري فرانس��ه گفت: نيروهاي عراقي طي چند 
روز آتي کنترل کامل بخش شرقي شهر موصل را در 
دست خواهند گرفت. داعش در حال حاضر در مرحله 
فروپاشي است و توازن و قدرت خود را در شرق موصل از 
دست داده است.وي گفت: نيروهاي مبارزه با تروريسم 
عراق در 15۰ متري پل چهارم موصل در جنوب بخش 
ش��رقي مستقر هس��تند. داعش ديگر نمي تواند براي 
امدادرساني از اين پل استفاده کند. در قسمت شمالي 
بخش شرقي نيزيگان هاي ما مسافت بسيار اندکي با 
دانشگاه موصل دارند و در آستانه محاصره اين دانشگاه 

هستند. دانشگاه موصل مساحت وسيعي از شرق اين 
ش��هر را دربر گرفته اس��ت و آزادي آن براي نيروهاي 
عراقي بسيار اهميت دارد.يک منبع نظامي در فرماندهي 
مش��ترک روزسه شنبه گفت: نيروهاي داعش چندين 
س��اختمان دولتي در ش��مال موصل را منفجر کردند.

س��رتيپ ذنون الس��بعاوي به خبرگزاري آلمان گفت: 
عناصر داعش اقدام به منفجر کردن اداره فرمانداري 
موصل و ساختمان استانداري نينوا در منطقه الفيصليه 
در شمال موصل کردن و تمامي اسناد آن را به سرقت 
بردند.خبرنگار الميادين نيز گزارش داد، در پي آزادسازي 
مس��جد الصائغ در شرق موصل نيروهاي عراقي وارد 
محله اندل��س ش��دند و اکن��ون درگي��ري خياباني در 
محله اندلس در شرق موصل رخ داده و مقرهاي داعش 
در پش��ت منطقه تاريخي التله بمباران ش��د.نيروهاي 
عراقي روز دوشنبه کنترل محله هاي دوميز، فلسطين، 
البلديات و السکر در شرق موصل را در دست گرفتند. 

محله السکر مشرف بر دانشگاه موصل است. سيطره 
بر دانشگاه موصل به گفته مسئوالن عراقي به معناي 
کنترل بر منطقه الغابات و کاخ هاي رياست جمهوري و 
کرانه شرقي رود دجله در بخش شمالي است.فرماندهي 
عمليات نينوا مي آييم از آزادسازي محله السکر در شرق 
موص��ل ب��ه طور کامل خبر داد و گفت: پرچم عراق بر 
ساختمان هاي اين محله برافراشته شده است.به گفته 
مناب��ع نظامي نيروه��اي عراقي اکنون کنترل بيش از 
5۰ محله از ش��رق موصل را در دس��ت گرفته اند و تنها 
شش محله ديگر تا آزادي کامل اين بخش باقي مانده 
اس��ت. فرمانده��ان نظامي عراقي پيش بيني کرده اند 
که عمليات در بخش غربي موصل به دليل موقعيت 
جغرافيايي و داش��تن خيابان هاي باريک و پر ازدحام 
سخت تر باشد.در اين راستا سازمان ملل اظهار داشت، 
تعداد زيادي قربانيان غيرنظامي طي دو هفته گذشته به 

بيمارستان هاي نزديک انتقال داده شده اند.

زبان قاصر از سپاسگزاري
خانواده هاشمي از همراهي مردم تقدير کرد

نيروهاي عراقي به دانشگاه موصل رسيدند

عراقچي تمديد قانون ايسا را نقض برجام دانست

نزديكتر شدن ونزوئال به آشوب
ادامه از همین صفحه

... شدن واحد پولي اين کشور شده است. نيکوال مادورو 
نيز دستور جمع آوري ۶ ميليارد اسکناس 1۰۰ بليواري 
را داده اس��ت. او همچنين مرز هاي ونزوئا با کلمبيا و 
برزيل را بسته است. اين کشور با کمبود پول روبرو شده 
است به طور حتم مشکلي جدي در اقتصاد کان باعث 
س��قوط بليوار ش��ده است. روبروشدن با اين مشکل از 
نظر مفهومي سخت نيست اما از نظر سياسي خطرناک 
است.سياست کاهش هزينه ها و افزايش درآمدها باعث 
ت��ورم ف��وق العاده باال و به چالش کش��يدن محبوبيت 
دول��ت مي ش��ود. در اقتص��ادي ک��ه 3۰ درصد از افراد 
حساب بانکي ندارند و بسياري از معامات با پول نقد 

انجام ميشود مي تواند مشکات جمع آوري بوليوار را 
تصور کرد. تقريبا يک شبه ميليون ها ونزوئايي قدرت 
خريد خود را از دست دادند. نتيجه آن قابل پيشيني بود، 
آشوب در هشت شهر اين کشور. در يکي از شهرهاي 
ش��رقي 4۰۰ هزار نفر به فروش��گاهها حمله کردند و 
س��ه نفر در درگيريها کش��ته شدند. دولت وعده پخش 
اسکناس��هاي تازه را داده اس��ت.رئيس جمهور ونزوئا 
تمام س��عي خود را مي کند تا اياالت متحده را مقصر 
نش��ان دهد ، اما ونزوئا ديگر به اين س��خنان اعتقاد 
ندارد. براس��اس نظرس��نجي که ماه گذشته منتشر شد 
تنه��ا 1 درص��د آمريکا را مقصر بحران مالي دانس��تند 
و 7۶ درصد مادورو را مس��ئول مي دانند. س��ه چهارم 
جمعي��ت ونزوئ��ا از مرگ کودکان به دليل کمبود غذا 

و دارو و 98 درص��د گفته ان��د ک��ه ق��ادر ب��ه پيدا کردن 
محصوالت مورد نياز نيستند و تنها 19 درصد طرفدار 
دولت هس��تند. دولت مادورو نس��بت به راي رفراندوم 
رياست جمهوري از سوي پارلمان امتناع مي کند امري 
که باعث عميقتر ش��دن اختاف با مخالفان مي ش��ود. 
نيروي ارتش ونزوئا به طور گسترده با فساد از جمله 
قاچاق مواد مخدر ، مواد غذايي و دارو با مشکل روبرو 
ش��ده است. فش��ارهاي بين المللي براي مذاکره ميان 
دولت و مخالفان افزايش يافته است. اما کشور انقابي 
ونزوئا به جاي تغيير سياست با فروپاشي نظم همراه 
ش��ده که در دهه هاي گذشته امريکاي التين مشاهده 

نشده است. 
ترجمه: فاطمه مهتدي

چشماني اشكبار دربدرقه اي با شكوه
ادامه از همین صفحه

...  ازس��ال ۶8 تاکنون هيچ کس اندوهي چنين تلخ را تجربه نکرده اس��ت.گرچه 
ايران درطول اين نزديک به س��ه دهه مردان وزنان بزرگي را ازدس��ت داداما اين 
ش��وک عظيم فقط با بدرقه اي با ش��کوه مي توانس��ت آرام گيرد .امروزملت ايران 
ب��ا م��ردي وداع ک��رد که همواره مصالح جمع وملت ايران را برمنافع خود وخانواده 
اش ترجيح مي داد تا مبادا گزندي وغباري به ارکان نظام وتوده هاي مردم برسد 
يا بنش��يند.امروزملت ايران با بزرگ مردي وداع کردکه با مس��ايل کان وخرد 
نظام عالمانه ومجتهدانه برخوردمي کرد.اوازعوامفريبي به ش��دت پرهيزمي کرد.

امروزملت ايران با مردي ازتبارنيکان وداع کرد که هيچگاه روي ازمردم برنتافت 
وهم��واره خ��ود را دربراب��رراي آنها ق��رارداد تا ميزان عاقه خود به آنان را وميزان 
محبت واعتمادآنان به خود را بسنجد وببيند.امروزملت شريف ورشيد وسربلندايران 
با سردار بزرگي وداع کرد که رشدعلمي وپيشرفت فناورانه ايران براي اودغدغه اي 
تمام ناشدني بود.دستاوردهاي بزرگ هسته اي که اکنون به آن مي باليم با انديشه 
بلند اوبعدازانقاب پي گرفته ش��د وببارنشس��ت.ملت سرزمين کهن ايران،امروزبا 
روشن انديش وعالمي مجاهدي وداع کرد که به حق شهروندي وبيان افکارمردم 

توس��ط رسانه ها،اساتيددانشگاه،روش��ن فکران ودلسوزان اعتقادي راسخ داشت.
اوهمواره س��عي مي کرد تا ش��نونده خوبي براي نظرات توده هاي مردم باش��د.گاه 
انتقادهاي گزنده را مي شنيد اما با صبري مثال زدني و آرامشي بي بديل به اصاح 
امورمي پرداخت.معتقد بود تا نظرش را نخواسته اند نبايداعتقادات يا انديشه هايش 

را تحميل کند.اين اوج بزرگي يک انديشمند وارسته است.
جان وروح اوآميخته با ش��وربراي رش��د وپيشرفت ايران بود.چه بسيارمديراني که 
درسايه انديشمندي وهوش وذکاوت اورشد يافتند وامروزسکان دارپيشرفت ايران 
هستند.حزب اسامي کارضمن قدرداني وتجليل ازاين همه محبت وقدرشناسي 
ملت شريف وبزرگ ايران اسامي ايران آزرومند است که راه وانديشه اوهمچنان 
چراغ فرداها وقرن هاي آينده اين سرزمين باشد.هر چند تقديرچنين رقم خوردکه 
حي��ات مادي را ترک کنداما انديش��ه وافکاربلن��داوکاروان بزرگ انقاب راترک 
نخواهدکرد.اينک اين ماييم وراه روشن وبي بديل او.اين ماييم وعظمت انديشه 
وافکاراعتدال��ي واصاح��ي او.اين ماييم واين برگ برگ تاريخ نانوش��ته انقاب 

براي سال ها وقرن هاي آينده.
وزپاي فتاده، سرنگون بايدرفت گرمرد رهي میان خون بايد رفت  
خود راه بگويدت که چون بايد رفت تو پاي به راه درنه وهیچ مپرس  

مرید درکنار مراد آرام گرفت

بدرقه ميليونی


