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به گزارش ایبنا ،ســیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،با تأکید بر اینکه نهاد کتابخانه های عمومی کشــور باید پشتوانه علمی و
پژوهشی خود را افزایش دهد ،گفت :نهاد کتابخانههای عمومی کشــور در برخی موضوعات نیاز به تقویت دارد که از آن جمله ،تقویت و گسترش
کمی کتابخانههای عمومی کشور است .اینکه شهری بدون کتابخانه باشد ،خوب نیست .کتابخانهها ،پایگاه اجتماعی ما بوده و هست.

کتابخانه ها ،پایگاه اجتماعی
ما بوده و هست

...

معرفی کتاب
شرحی از صحیفه سجادیه
در «بوستان سالکان»
کــتــاب «بــوســتــان ســالــکــان؛
در شــــرح صــحــیــفــه ســـرور
ساجدان(ع)» ترجمه فارسی
حــســیــن صـــابـــری از کــتــاب
«ریــاض السالکین فی شرح
صحیفة سیدالساجدین(ع)»
اثر سید علیخان مدنی است
که از سوی بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی
راهــی بــازار نشر شــده اســت .به گــزارش ایبنا ،حسین
صابری ،استاد دانشگاه فردوسی مشهد ،در مقدمه کتاب
«بوستان سالکان؛ در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع)»،
نوشته است« :صحیفه سجادیه ،نامی است آشنا و گوهری
است گرانسنگ که نه آن را به شناساندن نیازی است و نه
این مهم در توان این یادداشت آغازین است .همین اندازه
یادآوری بس که این کتاب ،از نخستین تألیفهای امامیه
و از ریشهدارترین آثار ارجمند مکتب تشیع است و در گذر
تاریخ پرشکوه خود ،چه بسیار شرحها که بر آن نوشتهاند و
چه بسیار ترجمهها که از آن پدید ساختهاند .از این میان،
جامعترین و مفصلترین شرح ،اثری است که سیدعلی
خان مدنی نگاشته و نام ریاض السالکین فی شرح صحیفة
سید الساجدین (ع) را بر آن نهاده است ».مترجم ،چند
نکته درباره ترجمه خود بیان کرده ،ازجمله اینکه مبنای
این ترجمه  ،چاپ هفت جلدی جامعه مدرسین از کتاب
«ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین (ع)»
اســت«:در تقطیع عبار تها تقریب ًا به همان که در چاپ
پیشگفته مشاهده میشود ،پایبند ماندهام ،مترجم از آن
جا که در اثر حاضر در مقام ترجمه قرآن کریم نبوده است
و این مهم را در سیاقی مستقل و ویــژه خود امکا نپذیر
میداند ،ترجمه آیههایی را که در جای جای کتاب آمده،از
ترجمه مرحوم آیتی نقل کرده است ،در ترجمه حاضر،
نا مهای ناشناخته معرفی شد هاست ،احادیث و اقوال
و اشعار در سر حد امکان به منابع خود ارجــاع شد هاند
و گاه نیز به همین استناد ،اصال حهایی جزئی در متن
صورت پذیرفته است ».درباره معرفی مولف کتاب نیز ،در
مقدمهای به قلم مترجم میخوانیم« :صدرالدین سیدعلی
خان مدنی هندی شیرازی از عالمان برخاسته از سلسله
ارجمند سادات است که در پانزدهم جمادیاالولی سال
1052ق در مدینه و به روایتی در مکه ،والدت یافته است.
خاندان او از خاندانهای عالمپرور بوده و نسب ایشان به
زید بن علی میرسد .در گذشتههای دور این خاندان،
نیای شانزدهم سیدعلی خان ،یعنی ابوسعید نصیبی به
شیراز کوچیده و پس از چندین نسل ،جد مؤلف ،یعنی
سیدمحمدمعصوم ،شیراز را به آهنگ مکه ترک گفته و
آن جا مجاورت گزیده است .مؤلف در دوران جوانی به
حیدرآباد رفته و از همان زمان در هند اقامت داشته تا
سرانجام پس از  48سال ،دیگر بار به مکه بازگشته و پس
از مدتی نیز به عراق و آن گاه مشهد و سپس اصفهان رفته
و در همین شهر ،شرح صحیفه را به سلطان حسین صفوی
اهدا کرده است .او سپس به شیراز رفته و تا پایان عمر
در آن جا بوده و به سال 1120ق در همان شهر بدرود
حیات گفته و در شاهچراغ به خاک سپرده شده است .از
دیگر آثار سیدعلی خان مدنی میتوان به «انوار الربیع فی
انواع البدیع»« ،التذکرة فی الفوائد النادرة»« ،الحدائق
الندیة فی شرح الصمدیة»« ،الدرجات الرفیعة فی طبقات
الشیعة»« ،الفرائد البهیة فی شرح الصمدیة»« ،الکلم
ّ
«موضح الرشاد فی شرح االرشاد
الصیب»،
الطیب و الغیث
ّ
ّ
فی النحو» اشــاره کــرد ».نخستین چاپ کتاب «بوستان
سالکان؛ در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع)» در 662
صفحه ،با شمارگان  400نسخه ،به بهای  40هزار تومان،
از سوی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
راهی بازار نشر شده است.

دکترکریم مجتهدی،چهره ماندگارفلسفه درگفت و گو با خراسان مطرح کرد

تهدید فرهنگ ایرانی با فراگیرشدناصطالحات اندیشه غربی
جواد نوائیان رودسری

من با تمام احترامی که برای
«مالصدرا» و حکمت و ُحسننیت او
قائلم ،معتقدم که در اندیشه صدرایی،
فلسفه کمی انحصاری شده؛ یعنی آن
را از جنبههای دیگری که نزد فالسفه
بزرگ ایران مهم بوده است ،مانند
توجه به علوم مختلف ،دور کردهاند.
در صورتی که«خواجه نصیرالدین
توسی» در همان حالی که فیلسوف و
متکلم شیعه و مسلمان است ،به علوم
مختلف ،مانند ریاضیات و نجوم نیز
توجه میکند

info@khorasannews.com

ایران از دیرباز ،مهد پرورش فالسفه بزرگ بودهاست .نبوغ
ایرانیان در این عرصه ،با ورود اسالم و پذیرش این دین
مبین ،شکوفایی مضاعفی پیدا کرد و فیلسوفان بنامی
در ایران به منصه ظهور رسیدند که هر یک در پرورش و
گسترش آموزههای فلسفه اسالمی در دورههــای بعد،
نقشی کلیدی و اساسی داشتند .کافی است تا در بین
فالسفه بزرگ مسلمان ،به نام نامآورانی مانند ابنسینا،
فارابی ،سهروردی ،میرداماد ،میرفندرسکی و مالصدرا
اشاره کنیم تا دریابیم جایگاه فیلسوفان ایرانی در این
گستره ،چقدر رفیع است .در گفتوگویی با دکتر کریم
مجتهدی،استادبازنشستهدانشگاهتهرانوچهرهماندگار
فلسفه کشور ،به بررسی جایگاه تدریس و توجه به فلسفه
نقش
در تاریخ ایران پرداختیم .وی در بررسی این روند ،به ِ
برجسته بزرگانی مانند «خواجه نصیرالدین توسی» اشاره
کرد .وی از آمــاده انتشار شدن آخرین اثــرش ،با عنوان
«فلسفه و ادبیات» نیز خبر داد؛ کتابی که رویکردی نوآورانه
دارد و موضوع آن ،فلسفه محض نیست.
تاریخ آموزش مباحث فلسفی در ایران ،از چه
دورهای آغاز میشود و این موضوع ،چه فراز و فرودهایی
را طی کرده است؟

فلسفه در ایران ،به دو صورت رایج است؛ فلسفه اسالمی
و فلسفه غربی .تدریس فلسفه اسالمی در ایــران ،یک
سنت نسبت ًا قدیمی است و میتوان ردپای آن را تا دوره
«کندی» جستوجو کرد؛ ولی وقتی قرار باشد از تاریخ
تدریس فلسفه به معنای کامل کلمه سخن بگویند ،معمو ًال
از «فارابی» شروع میکنند و او را مؤسس فلسفه اسالمی
میدانند و سپس به «ابنسینا» اشاره میکنند .ولی آن
شخصیتی که باید او را وارث و تأثیرگذار در این سنت بدانیم
و به صراحت درباره جایگاه او سخن بگوییم« ،سهروردی»
اســت .در عرصه تدریس نیز ،چهره برجستهای مانند
«خواجه نصیرالدین توسی» را باید نام برد که عم ً
ال در قرن
هفتم هجری قمری ،چهره شاخص فلسفه در ایران است
و باید او را از یک جهت ،بنیان گذار کالم شیعه نیز بدانیم.
من متخصص فلسفه اسالمی نیستم ،اما بر حسب نیاز ،گاه
مجبور شدهام به برخی از آثار «خواجه نصیرالدین» رجوع و
آن ها را مطالعه کنم؛ البته صادقانه بگویم که این مطالعه،
خیلی کامل هم نبوده است .یکی از کتابهای خواجه که

ما ،به بهانه تدریس فلسفه غربی،
عم ً
ال با نوعی «اصطالحپراکنی»
بیمورد در ایران روبهرو هستیم .به
این معنا که به جای تدریس و تحلیل
واقعی فلسفه غربی و شناخت و
درک جنبههای مثبت و منفی آن،
اصطالحات خارجی فلسفه غربی را
به صورت بیجا یا بهجا ،در صحبتها
و نوشتارهایمان به کار میگیریم

به زبان فارسی علمی و متداول روزگار او به رشته تحریر
درآمده« ،اساس االقتباس» است که به اعتقاد من ،باید آن
را یک شاهکار فرض کنیم .هنگامی که برای جمعآوری
اطالعات مربوط به کتاب «مغوالن و سرنوشت فرهنگی
ایران» ،به این کتاب ارزشمند مراجعه کردم ،موفق شدم
فرازهایی از آن را با دقت مطالعه کنم و باید بگویم ،برخالف
باور برخی« ،خواجه نصیرالدین» در این کتاب فقط یک
دایرهالمعارف علم منطق را به وجود نیاورده است؛ بلکه
این کتاب حائز جنبههای بنیادین فلسفی است که شاید
در ایران کمتر به آن توجه کرده باشند .این مسئله ،بسیار
در خور تأمل و توجه است و شاید این کتاب ،به نحوی،
گرایشهای خاص فلسفی را در بستر ارائه مفاهیم مربوط
به منطق ،ارائه کرده باشد.

آثــار متنوع و مختلف «خــواجــه نصیرالدین
توسی» ،هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی نوشته شده
است .آیا از نظر کیفیت ارائه مطالب ،میان آن ها تفاوتی
وجود دارد؟

به نکته خوبی اشاره کردید؛ «خواجه نصیرالدین توسی»
هم آثــاری به زبــان عربی دارد و هم به زبــان فارسی؛ به
اعتقاد من ،باید به آثار فارسی وی ،اهمیت و توجه بیشتری
نشان داد .به عنوان نمونه ،متن کوتاه «مبدأ و انجام»
وی ،که من آن را در کتاب «مغوالن و سرنوشت فرهنگی
ایــران» شرح داد هام ،بسیار خواندنی است و در واقع،
نوعی ارائه از فلسفه افالطونی ،به صورتی بسیار منضبط
و خالصهشده است و خواجه در چند عبارت ،به خوبی
مبانی تفکر فلسفی افالطونی را ارائــه میکند .من از
مطالعه این متن ،بسیار لذت بردم.
سنت آموزش فلسفه در ایران ،پس از «خواجه
نصیرالدین توسی» ،چه مراحلی را طی کرد تا به دوران
ما رسید؟

سیر سنت آمــوزش فلسفه اسالمی ،در مسیر مکاتب
مختلف ،از «خواجه نصیرالدین توسی» تا دوره صفوی و
ظهور و بروز بزرگانی مانند «میرداماد» و «میر فندرسکی»،
امتداد پیدا میکند .به ویژه باید «میرداماد» را در این

زمینه ،بسیار مؤثر دانست .پس از وی به «مالصدرا»
میرسیم و در واقــع ،ایــن صــدرای شــیــرازی اســت که
یک جمعبندی کامل را از فرهنگ فلسفی ،عرفانی و
اعتقادی اسالمی -ایرانی ارائــه میکند؛ به این معنا
که کــار «مــاصــدرا» ،فقط توجه به آمــوزههــای فلسفی
نیست یا فقط به بحثهای کالمی اختصاص ندارد؛ بلکه
مجموعهای از این مطالب است و در واقع ،نوعی تلفیق
بنیادی فکری است که در ایران اسالمی رایج بوده است.
در دوران ما ،بزرگ ترین متخصصان حکمت صدرایی،
مرحوم آقای آشتیانی بود که در دانشگاه فردوسی مشهد
تدریس میکرد و آثار مهمی هم در این زمینه دارد .با این
حال ،من با تمام احترامی که برای «مالصدرا» و حکمت
و ُحسننیت او قائلم ،معتقدم که در اندیشه صدرایی،
فلسفه کمی انحصاری شده؛ یعنی آن را از جنبههای
دیگری که نــزد فالسفه بــزرگ ایــران مهم بــوده است،
مانند توجه به علوم مختلف ،دور کردهاند .در صورتی که،
«خواجه نصیرالدین توسی» در همان حالی که فیلسوف
و متکلم شیعه و مسلمان است ،به علوم مختلف ،مانند
ریاضیات و نجوم نیز توجه میکند .در واقع ،مالصدرا ،به
نوعی ،فلسفه را در انحصار اعتقادات و عرفان در میآورد
و از مسیر قدیمیاش ،خارج میکند و این ،به نظر من،
مطلوب نیست .سنت تدریس فلسفه اسالمی ،تا دوران
معاصر ادامه پیدا کرد ه و از مسیر «منظومه» ،اثر «حاج
مالهادی سبزواری» ،به بزرگانی مانند عالمه طباطبایی
رسیده است و اکنون نیز ،توسط استادان این رشته ،در
دانشگاهها تدریس می شود.

اشــاره کردید که افــزون بر فلسفه اسالمی،
فلسفه غربی نیز ،در ایران معاصر آموزش داده میشود.
وضعیت تدریس این گرایش از فلسفه در ایران ،چگونه
است؟

تــدریــس فلسفه غــربــی ،نسبت بــه فلسفه اســامــی در
دانشگاهها ،با مشکالت بیشتری روبهروست .من  50سال
یا بیشتر است که فلسفه غرب را تدریس میکنم و بیش
از  30جلد کتاب در این زمینه دارم و نمیخواهم حسن

نیت استادان محترم را زیر سوال ببرم و بگویم مشکل از
آن هاست یا به انــدازه کافی در این رشته تبحر ندارند.
مشکل عمد های که در این بــاره وجــود دارد ،این است
کــه مــا ،بــه بهانه تــدریــس فلسفه غــربــی ،عم ً
ال بــا نوعی
«اصطالحپراکنی» بیمورد در ایران روبـهرو هستیم .به
این معنا که به جای تدریس و تحلیل واقعی فلسفه غربی و
شناخت و درک جنبههای مثبت و منفی آن ،اصطالحات
خــارجــی فلسفه غربی را بــه صــورت بیجا یــا بـهجــا ،در
صحبتها و نوشتارهایمان به کار میگیریم .برخی فکر
میکنند که اگر از تعدادی واژه و اصطالحات غربی ،مانند
«پست ُمــدرن»« ،سوبجکتیو»« ،آبجکتیو» و  ...استفاده
ُ
کنند و شب و روز آن ها را به کار ببرند ،شاهکار کرده و
سوادشان را به رخ دیگران کشیدهاند؛ در حالی که چنین
نیست .بعضی آنقدر این اصطالحات را به کار بردهاند که
استفاده از آن ها در میان عموم مردم هم رایج شده است.
به اعتقاد من ،این بزرگ ترین صدمهای محسوب میشود
که میتوان به فرهنگ یک کشور وارد کرد .در این زمینه،
معلمان و مدرسان فلسفه نیز ،تا حدودی مقصرند .بگذارید
به صراحت عرض کنم ،در متن فارسی ،حتی یک واژه
فارسی َبد ،هزاران مرتبه بهتر از یک واژه خوب بیگانه است.
ِ
وقتی دوست عزیزی ،به زبان فارسی مقاله و یادداشت
مینویسد اما نوشتارش مملو از واژگــان و اصطالحات
نامأنوس فرنگی است ،نه فقط داللتی بر توانایی و دانش
فلسفی او ندارد؛ بلکه نشان دهنده فقر فرهنگی اوست.
اگر ممکن است ،درباره آخرین اثری که آماده
چاپ کردهاید هم اطالعاتی ارائه کنید.

تنها کتابی که در دست چاپ دارم و فع ً
ال ،مراحل فنی را
برای انتشار طی میکند ،اثری است با عنوان «فلسفه و
ادبیات» .موضوع این کتاب ،فلسفه محض نیست ،بلکه
رویکردی میان رشتهای دارد .من بیش از  30جلد کتاب
در حــوزه فلسفه منتشر کــرد هام ،اما موضوع این یکی،
نسبت به بقیه ،بدیع و نوآورانه اســت .این کتاب که به
سفارشپژوهشگاهعلومانسانیتهیهوتألیفشده،حاصل
تجربیات شخصی من در دوران تدریس فلسفه بوده و در
بیش از  500صفحه به رشته تحریر درآمده است.

...

تازه های نشر

نقدی بر فلسفه و عرفان درتازه ترین اثر آیت ا ...صافی گلپایگانی
کتاب «نگرشی بر فلسفه و عرفان» ،جدیدترین
اثر آیـتا ...صافی گلپایگانی که در نقد فلسفه
و عرفان نوشته شده است ،از سوی انتشارات
«دلیل ما» راهی بازار نشر شد .به گزارش ایبنا،
تاکنون کتا بهای مختلفی در حوز ههایی
همچون فقه ،اصول و کالم ،از آی ـتا ...صافی
گلپایگانی به چــاپ رسیده ،ولــی «نگرشی بر
فلسفه و عــرفــان» ،نخستین کتاب ایــن مرجع
تقلید در حوزه فلسفه و عرفان و به بیانی ،نقدی

بر این حوزه است .کتاب در سه گفتار کلی ،با
عنوا نهای «سخنی پیرامون توحید و وحدت
عـــددی»« ،پــیــرامــون مسئله وحــدت وج ــود» و
«بررسی تطبیقی مسالک فلسفی و مسالک به
اصطالح عرفانی با هدایتهای الهی قرآنی»،
تدوین شــده اســت .مسئله غیرمتناهی بودن
خداوند ،احاطه خداوند اشیا را احاطه وجودی
نیست ،در معنای احاطه حق تعالی ،در معنای
تجلی ،تمسک به دالیل سمعی در اصول دین،

خطر تحصیل فلسفه و عرفان مصطلح ،خدا در
کتاب و سنت ،راجع به تکفیر اشخاص و میزان
در اسالم و کفر ،ذکر بعضی از تأویالت مخالف با
کتاب و سنت ،فرق است بین اشتباه در اصول و
فروع،درمعرفتوخداشناسی،حدیثمتعمقین
در آخــر الــزمــان ،در بیان ظاهر و باطن بودن
خداوند ،در بیان معیت خداوند با خلق ،آیات و
روایات و تجلی رب تعالی ،مباحث اعتقادی با
فقهی و رجالی مقایسه نمیشود ،اصطالحات

خاص حکما و عرفا ،مسئله حدوث عالم ،در رد
انه جسم ال کاالجسام ،فرق است بین ا ...وجود
و ا ...موجود ،در علت و معلول ،فرق بین اخبار از
ذات و اخبار از حقیقت و کنه آن در توضیح بعضی
از روایات و دو نکته مهم ،سرفصلهای کتاب را
شامل میشوند .نخستین چاپ کتاب «نگرشی
بر فلسفه و عرفان» ،در  178صفحه ،با شمارگان
دو هزار نسخه ،به بهای  12هزار و  500تومان،
از سوی انتشارات «دلیل ما» منتشر شده است.

...
گزارش

ضرورت حمایت از کتاب فروشی های
مناطق کم برخوردار

نیکنام حسینی پور ،مدیرعامل موسسه خانه کتاب ،در
دیدار با علیرضا مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانههای
عمومی کشور ،با اشــاره به نتایج اجــرای طــرح عیدانه
کتاب ،بر همافزایی بین این دو نهاد تاکید کرد .به گزارش
ایبنا ،در ایــن دیـــدار ،مهدی رمضانی ،مــعــاون توسعه
کتابخانهها و کتاب خوانی نهاد کتابخانههای عمومی
کشور ،حجتاالسالم و المسلمین محمدرضا زائــری،
عضو هیئت مدیره و مشاور فرهنگی مدیرعامل خانه
کتاب و جمعی از مدیران این دو مرکز حضور داشتند.
در ابتدای این دیدار ،حسینیپور با تاکید بر برنامههای
سیدعباس صالحی ،وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
زمینه همافزایی بین دستگا ههای فرهنگی و نهادهای
فعال در حــوزه کتاب و کتاب خوانی ،گفت :همافزایی
بین دستگا هها ،با توجه به فعالیتهای مشترک خانه
کتاب و نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،به نفع ناشران،
کتا بفروشان ،اهالی قلم ،نویسندگان،مترجمان و
کتاب خوانهاست .وی با بیان اینکه در طرحهای فصلی
موسسه خانه کتاب ،توجه ویژهای به آثار تالیفی میشود،
افــزود :در طر حهای حمایتی از کتاب فروشیها ،آثار
تالیفی باید در مقایسه با آثار ترجمه ،تفاوت معناداری به
لحاظ تخفیف خرید کتاب داشته باشد .وی ادامه داد:
هدف اصلی این طر حها ،حمایت از کتاب فروشیهای
مناطق کمبرخوردار است؛ با اجرای این طرحها ،کتاب
فروشیهای مناطق کمبرخوردار شناسایی شده اند و باید
روی آنها سرمایهگذاری کرد.
▪حمایت یارانه ای  ۲میلیاردی

در ادامه این دیدار ،مختارپور نیز ،با اشاره به اینکه تعداد
کتاب فروشیها در کشور کم شده است ،گفت :در کتابچه
آمــاری طرح عیدانه کتاب در سال  ،۱۳۹۷مبلغ یارانه
حمایتی از کتاب فروشیها به بیش از دو میلیارد تومان
رسید و کتاب فروشیهای شهرها و مناطق برخوردار ،از این
یارانه استفاده کردند؛ درحالیکه ما باید سازوکاری درنظر
بگیریم تا کتاب فروشیهای مناطق کم برخوردار نیز از این
یارانه استفاده کنند.
وی با اشاره به فعالیت نهادکتابخانههای عمومی کشور
در روستاها گفت ۶۰ :هزار روستا در کشور وجود دارد
که از این تعداد ،تنها هزار روستا دارای کتابخانه است.
برای روستاهایی که زیر دو هزار نفر جمعیت دارند ،امکان
تاسیس کتابخانه وجود ندارد؛ در این روستاها ،اگر معلم،
بهیار یا امام جماعت فعال باشند ،میتوانیم به آنها کتاب
بدهیم تا در اختیار کتاب خوانها قرار دهند .مختارپور
ادامه داد :ظرفیتهای زیادی برای اجرای طر حهای
مختلف در حوزه کتاب خوانی در کشور وجود دارد و تعدد
این طرحها ،مشکلی ایجاد نمیکند؛ چراکه این تعدد،
امکان جذب مخاطب با سالیق مختلف را فراهم میکند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور ادامه داد :باید
وضعیت خرید و فروش کتاب در کشور بررسی شود .در
یک تصویر واقعی ،ناشران غیرحرفهای و غیر متخصص،
بر تعداد ناشران حرفهای و متخصص غلبه دارند.
کتاب باید به اندازهای خوب چاپ و تبلیغات گستردهای
برای آن انجام شود که نهاد کتابخانهها برای خرید آن
پیشقدم شــود .وی گفت :تابستان امسال میتوانیم
کتابخانه شهرهایی را که کتاب فروشی ندارند ،مرکزی
برای اجرای طرحهای حمایتی خانه کتاب قرار دهیم.
بــرای اجــرای ایــن طــرح ،میتوانیم کتا بهایی را که
معطوف به نیازهای جامعه است ،تهیه کنیم و گروههای
مروج کتاب خوانی و نویسندگان را به آ نجا بفرستیم.
حتی میتوانیم مراسم جشن امضا در آنجا برگزار کنیم.
این طرح را میتوان به زودی آغاز کرد ،چراکه نیاز به
تحقیق و پژوهش ندارد.
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