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نگاهی به روند انتخابات لبنان

شکست پروژه قهر و اعتراض

انتخابــات پارلمانی لبنــان در تاریخ مشــخص و قانونی
خــود برگــزار شــد و در عمــل بــه «ســنجه» داعیههــا و
ادعاهــا ،سیاســتها و جایگاههــای اجتماعــی تبدیــل
گردیــد .اگــر طیفهــا و گروههــای سیاســی  -اجتماعی
لبنــان و نیز دولتهــای خارجی  -کــه از طیف یا گروهی
سعداهلل زارعی
کارشناسمسائل
حمایــت میکنند -بخواهنــد به واقعیت توجه نشــان
سیاسی
دهنــد و مصالــح و منافــع خود را بــا آن تنظیــم نمایند،
این انتخابات ،بهترین مالک و کمک میباشــد .لبنان طی ســه ســال گذشته به
شدت تحت انواعی از فشــارهای سیاسی ،اقتصادی و حتی امنیتی قرار داشت
تا تغییر کنــد .همین دیروز ،تیتر رســانههای بینالمللی و داخلــی لبنان ،از این
موضوع حکایت میکردند .رســانهها در دو ســوی ماجرا تیتر زدند« ،حزباهلل
احتماالً اکثریت پارلمانی خود را از دســت داده است»« ،انتخابات وضعیت
مقاومــت را در لبنان تثبیت کرد ».خود این دو عنوان متناقض ،ســمتگیری
تحوالت ســه ســال اخیر را بخوبی نشــان میدهــد .پس صحبت ســر کنار زدن
حزباهلل و فروکاستن مقاومت از «موضع اکثریت» یا از «محوریت سیاسی»
بوده اســت .اگر در سیاســتگذاری ،صحبت بر ســر سود و زیان باشــد و کشورها
بخواهند سیاســتهای خود را براساس آن تنظیم نمایند ،نتایج این انتخابات
به آنان کمک زیادی مینماید .درخصوص انتخابات پارلمانی یکشــنبه گذشته
لبنان و آثار سیاسی آن ،نکاتی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره شده است:
زمــان طبیعــی برگــزاری
 ۱انتخابــات ،دهــه ســوم
اردیبهشــت مــاه  - ۱۴۰۱یــا
نیمه دوم ماه مه -۲۰۲۲بود .اما از مهر
مــاه  ۱۳۹۸کــه اردوکشــی خیابانــی در
بیروت شــروع شــد ،برگزاری انتخابات
زودهنــگام و نیــز تغییر در ســنتهای
برگزاری انتخابــات -محوریت قوانین
انتخاباتی  ۱۹۶۰و میثاق  ۱۹۸۹طائف-
به فضــای سیاســی و اجتماعــی لبنان
پمپــاژ میگردیــد و در ایــن فاصلــه،
مقاومــت و متحــدان آن طبیعتــاً در
مقابــل ایــن جریــان تغییرخــواه و در
موقعیــت منفــی «طرفــدار وضــع
موجود» دیده میشــدند .در این میان
هــرگاه از یــک لبنانــی -شــیعه ،ســنی،
مســیحی یــا دروز  -پرســیده میشــد،
وضع موجود لبنان چیســت ،میگفت
«فســاد ،تبعیــض ،تــورم و فروپاشــی
اقتصــادی» .در طــول ایــن ســه ســال،
بهدلیــل آنکــه حــزباهلل و مقاومــت

لبنــان ضدفســادترین و در فروپاشــی
اقتصــادی ،تــورم و تبعیــض،
«بیتقصیرتریــن» بــوده اســت،
مخالفــان آن روی ســاح حــزباهلل
تمرکــز کــرده و آن را عامــل تحریمها،
مســببگریز ســرمایه و ناامنــی
ســرمایهگذاری معرفــی مینمودنــد.
کامــاً هــم معلــوم بــود که پشــت این
تبلیغــات ،کانونــی بــود کــه از نتایــج
چنیــن اتهامپراکنی ،بیشــترین بهره را
میبــرد؛ یعنــی رژیــم اســرائیل .ایــن
فشــارها ،از نظــر راهبــردی ،برمبنــای
حذف حزباهلل از صحنه سیاســی و از
نظــر تاکتیکــی ،برمبنــای برگــزاری
انتخابات زودهنگام استوار بود.
انتخابات درســت در زمــان قانونی
خود و توســط دولــت ائتالفــی طوایف
یعنــی دولت «نجیــب میقاتی» برگزار
شــد .بنابراین تاکتیــک مخالفان برای
برگــزاری انتخابــات غیرمعمــول بــه
شکســت انجامیــد .از آن طــرف تالش

بــرای کاهــش موقعیــت مقاومــت و
هــواداران آن هــم بــا شکســت مواجــه
شــد .تعــداد کرســیهای مقاومــت و
هواداران آن تاکنون  ۵۸کرســی اســت
و ایــن در حالــی اســت که  ۱۱کرســی به
مســتقلین تعلــق دارد که کرســیهای
آن در دو ســوی ماجرا توزیع میگردد.
بنابرایــن میتــوان گفــت مقاومــت در
فضــای روانــی تغییــر و در حالی که در
موقعیت «هوادار وضع موجود» دیده
میشد ،توانســت موقعیت اجتماعی،
سیاسی و حقوقی خود را حفظ نماید.

در این انتخابات و در فضای
 2ســالهای اخیــر ،تــاش
زیادی صورت گرفت تا روند
همگراییها و واگراییهای قومی لبنان
از وضــع دو بــهدو به وضع ســه به یک
تغییر کند .میدانید که ساخت قدرت
در لبنــان ،طایفــهای و تعییــن تکلیف
شــده اســت ،مســیحیها تحــت هــر
شــرایطی  ۶۴کرســی خــود را دارنــد و
کرســی بقیه هم تحت هر شــرایطی از
 ۶۴عــدد عبــور نمیکنــد .در این میان
مســیحیها بــه دســتههای «داخــل
طایفهای» تقسیم شدهاند؛ مارونیها،
ارتدوکسهــا ،کاتولیکهــا و ارامنــه.
مســلمانان بــه چهــار دســته
«برونطایفهای» ســنی ،شیعه ،دروز و
علــوی تقســیم گردیدهاند و ســهم هر
کــدام به ترتیب  ۸ ،۲۷ ،۲۷و  ۲کرســی
میباشد.
در طــول ســالهای گذشــته و در
کشــمکشهای داخلی لبنان ،شیعیان
و مســیحیان مارونــی در یــک جبهــه -
ذیــل عنــوان مقاومــت -قرار داشــتند
و ســنیها و دروزهــا هــم در یک جبهه
 ذیــل عنــوان غربگراهــا  -قــرارمیگرفتنــد .البتــه باید در نظر داشــت
کــه از طایفه مســیحی مارونی ،همواره
قواتاللبنانیــه و حزبالکتائــب بــه

جبهــه غربگــرا تعلق داشــتهاند ،کما
اینکــه مقاومت هــم ،همــواره از میان
ارتدوکسهــا ،کاتولیکهــا و ارامنــه و
نیز از دو طایفه ســنی و دروز متحدانی
داشــته اســت .اما اینها چون در طایفه
خــود ،دارای اکثریت نبودهاند ،معرف
طایفه خود محسوب نمیشدند.
در طــول ســالهای گذشــته ،بــرای
شکســتن مقاومت ،ســه تــاش موازی
صــورت گرفــت؛ اولین تــاش این بود
کــه مفــردات جــذب شــده مارونیها،
کاتولیکهــا ،ارمنیهــا ،ســنیها و
دروزها به مقاومت ،از آن گرفته شــده
و عمــاً تقابل طایفهای -که خط قرمز
حــزباهلل میباشــد -شــکل بگیــرد و
فضای میــان طوایف ،خصومتآمیز و
امنیتی باشد .دومین تالش این بود که
باب مقاومت در طایفه مسیحی لبنان
بســته شود؛ چرا که دشــمنان مقاومت
بــه تجربــه دیــده بودنــد ،در تنگناهای
امنیتــی و سیاســی ،تکیــه مقاومــت
عمدتاً به طایفه مســیحی اســت .آنان
در جریــان جنــگ  ۳۳روزه متوجــه
شــدند ،مســیحیها با محوریت میشل
عــون ،پذیرای نزدیک بــه یک میلیون
آواره شــیعه ســاکن در بیــروت جنوبی
و در اســتان جنــوب بودنــد و از ایــن
طریق کمک ویژهای به حزباهلل کرده
و ســبب شــدند سیدحســن نصــراهلل،
جنگ را با خیال آســوده ،به نفع لبنان
مدیریت کرده و به پیروزی برساند .لذا
در ایــن ســالها ،تالش زیــادی صورت
گرفــت تا ضلع مســیحی را از مقاومت
بگیرنــد .بــر این اســاس «جریــان آزاد
ملــی» (تیــار الحر) بــه رهبری میشــل
عــون و جبــران باســیل زیــر فشــار زیاد
قــرار گرفــت و رشــوههای ســنگین و
وسوســهانگیزی به آن پیشنهاد گردید.
آنان بخصوص برای اختالفانداختن
میــان مقاومت و جناح مســیحی آن از
ســوابق اختالف عون و اسد ،در جریان

یــک موضــوع مهــم دیگــر
 3نیروهای موسوم به «آزادی
و تغییــر» اســت کــه محــور
اعتراضــات اکتبــر  - ۲۰۱۹مهر -۱۳۹۸
بــه این طرف بودند .ایــن جریان که به
شدت مورد حمایت غرب قرار داشت
و بــرای همــه  ۱۵حــوزه انتخاباتی هم
کاندیــدا معرفی کــرده بود ۱۴ ،کرســی
پارلمان را در اختیار گرفت و نتوانست
به اهدافی که در راهاندازی آن ،مدنظر
طراحان بود ،برسد.
جنــگ داخلــی  ۱۹۷۵تــا  ۱۹۹۰لبنــان،
استفاده میکردند ،ولی چون به جایی
نرسید ،این جریان را در ماههای اخیر،
زیــر ضربات شــدید قــرار داده و تالش
کردنــد از صحنــه خــارج نماینــد .امــا
نتایــج انتخابــات ،از بینتیجــه ماندن
این فشارها حکایت میکند .کما اینکه
این حــزب  -با  ۴کرســی حــزب متحد
خود ،طاشــناق  -به  ۲۲کرســی دســت
یافت و موقعیت خود را تثبیت نمود.
تــاش ســوم دشــمنان این بــود که
بــا بــه پیــروزی رســاندن جریــان قوات
و ســمیر جعجــع  -بدنامتریــن چهره
لبنان و فردی که بیشترین جنایت را در
جریان جنگ داخلی علیه مســلمانان
و بخصــوص علیه فلســطینیها انجام
داده اســت  -از یکســو بازی سه ضلع
 مســیحی ،دروز و ســنی  -در مقابــلیــک ضلــع -شــیعه -راه بیندازنــد و از
ســوی دیگر دو پست نخســتوزیری و
ریاستجمهوری را در مقابل مقاومت
قرار دهند.
«ســمیر جعجع» در واقــع فرمانده
میدانــی ایــن تغییــر وضعیــت بــود و
تــاش زیادی کــرد تا به چهــرهای ملی
تبدیــل شــده و «کلیــد» حل مســائل و
مشــکالت اقتصــادی لبنــان محســوب
شــود .جعجــع در پارلمــان آینــده ۲۰

در این سالها ،تالش زیادی صورت گرفت تا ضلع
مسیحی را از مقاومت بگیرند .بر این اساس «جریان
آزاد ملی» (تیار الحر) به رهبری میشل عون و جبران
باسیل زیر فشار زیاد قرار گرفت و رشوههای سنگین و
وسوسهانگیزی به آن پیشنهاد گردید .آنان به خصوص
برای اختالفانداختن میان مقاومت و جناح مسیحی
آن از سوابق اختالف عون و اسد ،در جریان جنگ
داخلی  ۱۹۷۵تا  ۱۹۹۰لبنان ،استفاده میکردند .ولی
چون به جایی نرسید ،این جریان را در ماههای اخیر ،زیر
ضربات شدید قرار داده و تالش کردند از صحنه خارج
نمایند .اما نتایج انتخابات ،از بینتیجه ماندن این
فشارها حکایت میکند
کرســی دارد .او الاقل به  ۱۰کرسی دیگر
نیاز داشــت تــا بتواند ورقه مســیحی را
در انتخــاب رؤســای قــوا و در جریــان
منازعات سیاسی لبنان ،به دست گیرد.
کامالً واضح اســت که رســیدن جعجع
به ایــن موقعیت ،یعنی پیــروزی رژیم
صهیونیستی چرا که در صورت رسیدن
او به این موقعیت ،لبنان درگیر «جنگ
داخلی» میشــود و بهدلیل تأثیر لبنان

بر محیط منطقــهای  -بخصوص تأثیر
آن روی ســه پرونــده حســاس ســوریه،
فلســطین و رژیــم اســرائیل -وضعیت
منطقه را هم تا حدی تحت فشــار قرار
میدهد .اما با همه ســرمایهگذاریها و
بخصوص پولپاشــیهایی که از ســوی
دو کشــور ســعودی و امــارات صــورت
گرفت ،تعداد کرسیهای جعجع از ۲۰
عدد فراتر نرفت.

در ایــن انتخابــات ،جریــان
 4غربگــرای وابســته بــه
عربســتان ،المســتقبل ،طی
ســه دهه گذشــته  -از پیمــان طائف به
بعــد -کــه محــور بیرقیــب در طیــف
سنی محسوب میشد ،رسماً از شرکت
در رقابتهــای انتخاباتــی کنارهگیــری
کرد اما نتوانســت بیــش از  ۷درصد بر
آنان تأثیر بگذارد .مشارکت اهل سنت
لبنان تحت تأثیر این کنارهگیری ،با ۱۵
درصــد کاهــش نســبت بــه انتخابــات
دوره قبــل مواجــه شــد و حــال آنکه به
طــور کلــی و در همــه طوایــف ،ایــن
انتخابات با کاهش بین  ۸تا  ۹درصدی
مشــارکت مواجــه گردیــد .المســتقبل
البتــه در عیــن کنارهگیــری رســمی،
شــخصیتهای خود را برای حضور در
پارلمــان عرضه کرد و «فؤاد ســینوره»
نخســتوزیر اســبق بــرای حفــظ
کرســیهای المســتقبل در پارلمــان
تالش فراوانــی نمود ولــی موفقیت او
زیاد نبود.
شکســت پــروژه جریــان « ۱۷اکتبــر»
و شکســت پــروژه «قهــر و اعتــراض
المســتقبل» بایــد غــرب و دولتهــای
عرب وابسته به آن را به این جمعبندی
رســانده باشــد کــه نمیتوان با شــعور و
وجدان لبنانیها بازی کرد و هوشمندی
آنان را دستکم گرفت(.فارس)

پیام انتخابات مجلس لبنان

پازل پیچیده سیاسی لبنان با توافق حل میشود
محمدعلی حسننیا
پژوهشگر

انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشــنبه در
سراسر این کشور برگزار شد .این انتخابات
در زیر ســایه فشار و مشــکالت اقتصادی،
کاهــش ارز پــول ملی و قطعی بــرق و گاز
صورت گرفت .این دوره از انتخابات برای
هر دو گروه اصلی در صحنه سیاسی لبنان
دارای اهمیــت و شــاید حتــی بتوان گفت
حکم مرگ و زندگی را داشت .در صحنه
میدانی انتخابات لبنان گروههای سیاسی
به چند فرقه تقسیمبندی شدند .شیعیان
لبنان که نیمی از  64کرسی مسلمانان در
اختیار آنهاست با چند لیست وارد عرصه
شــدند .دو گــروه اصلی ایــن طیف تحت
شــعار «باقون ،نحمی و نبنی» با هدایت
حــزباهلل لبنــان و گــروه دیگــر بــا شــعار
الوفــا با رهبــری جنبش امــل وارد عرصه
شــدند .البته این دو گــروه در بخشهایی
از حوزههــای انتخابیه لبنان با هم ائتالف
کردند .مثالً در بعلبک و بیروت این گروه
بــا هم متحــد شــدند و بــا شــعار «الوفا و
نحمی» وارد عرصه شدند.
نکته قابل توجه در بین شیعیان لبنان
این است که پول پاشی شدیدی که توسط
عربســتان و سفیر این کشور ولید البخاری
در چند روز منتهی به انتخابات انجام شد
نتوانست یک کرسی از شیعیان را کم کند
و بــه مخالفان مقاومــت اختصاص یابد.
مثــاً در بعبلــک شــیخ عبــاس جوهری
روحانــی به اصطــاح مخالــف حزباهلل
و نزدیک به امریکا و عربســتان در لیست
قوات البنانیه(به رهبری ســمیر جعجع)
قرار گرفت و قصد داشت کرسی حزباهلل
را کســب کنــد کــه ناموفــق بــود .بنابراین
اولین هدف حــزباهلل و جنبش امل این
بود کــه از  28کرســی که آنها بایــد در این
انتخابات کســب میکردند ( 15امل و 13
حــزباهلل) هیچکــدام بــه فرد یــا گروهی
خارج از این دو مجموع در شیعیان تعلق
نگیرد که به هدف اصلی خود رسیدند.
دومیــن هــدف بلــوک مقاومــت در
لبنــان این بود که به آن تعداد قابل توجه
صندلــی در انتخابات لبنان دســت یابند
کــه طــرح خلــع ســاح حــزباهلل لبنــان
در مجلــس ایــن کشــور توســط گروههای
نزدیــک بــه عربســتان ســعودی و امریکا
مطرح نشــود .بســیاری از افراد وابسته به
عربســتان نظیــر؛ ســامی جمیل ،ســمیر
جعجــع ،اشــرف ریفــی و فــواد مخزومی
در روند انتخابات لبنان شــعارهای مبنی

در مجموع بهنظر میرسد کرسیهای مسیحیان بین قوات
نزدیک به عربستان و امریکا و مسیحیان نزدیک به مقاومت
تقسیم خواهد شد .در بین علویهای هم افراد تقریباً مستقلی
وارد مجلس شدهاند که باید دید نقش آنها در بزنگاهها چه
خواهد بود .دروزیهای طرفدار جنبالط هم توانستند اکثر
کرسیهای را به دست آورند
بر خلع ســاح مقاومت داشتند که با این
رونــد نتایج انتخابات لبنــان این موضوع
تقریباً منتفی شــده است .اما در آن سوی
انتخابــات لبنــان ،گروههای اهل ســنت و
برخی افراد دســت راستی مســیحی قرار
داشتند .بعد از اینکه سعد حریری ،رهبر
جریــان المســتقبل که مهمتریــن بلوک
اهل ســنت در لبنان اســت این انتخابات
را تحریــم کــرد ،در روز انتخابات برخی از
گروههای تحریم کننده انتخابات اســتخر
بــزرگ آبــی در بیروت ایجاد کــرده بودند
و در آن شــنا میکردنــد تــا نشــاندهند
انتخابات برای آنها مهم نیست.
البته ســعد حریری بعــد از انتخابات
لبنــان مطلبــی منتشــر کــرد کــه نتایــج
انتخابــات نشــاندهنده ایــن اســت کــه
مــردم لبنان خواهان تغییر در این کشــور
هستند .سعد حریری فرزند رفیق حریری
نخســتوزیر اســبق لبنــان در صورتــی از
تغییــر صحبــت میکنــد کــه وی نزدیک
بــه  6ســال و پــدرش  10ســال حکومــت
را در اختیــار داشــتند .اهــل ســنت در این
انتخابــات دچار تشــتت زیادی شــد و هر
کدام از جریانهای اهل سنت برای کسب
 32کرســی ایــن جریــان لیســتی مطــرح
کردنــد کــه در بین آنها چندیــن نفر که به
مجلــس راه یافتنــد نزدیک بــه مقاومت
هستند .اهل سنت در روند سیاسی لبنان
قطعــاً اثرگــذار خواهند بود ولــی به دلیل
نداشتن رهبری واحد باید در ائتالف ذیل
مسیحیان راستگرا یعنی به رهبری سمیر
جعجع و سامی جمیل فعالیت کنند.

در بیــن مســیحیان اما ایــن انتخابات
بســیار متفــاوت بــود .میــان چنــد جریان
در بیــن مســیحیان مارونی که بیشــترین
کرسیهای مجلس از مسیحیان در اختیار
آنهاســت رقابت بســیار ســنگین و جدی
وجود داشت .یک بلوک به رهبری سمیر
جعجع و ســامی الجمیــل ،فرزند رئیس
جمهــور اســبق لبنــان و در آن طرف گروه
«التیار الحــر الوطنی» به ریاســت جبران
باسیل و جنبش المرده با هدایت میشل
فرنجیه قرار داشت.
نکته جالب این است که بعد از نتایج
انتخابــات لبنــان هــر دو گــروه مســیحی
مارونی اعالم کردند که کتله (حزب) برتر
در مجلس را دارند .همسر سمیر جعجع
که ســر لیست اصلی گروه القوات البنانیه
را برعهــده داشــت در ســخنرانی بعــد از
اعــام نتایج گفــت که آنهــا  21کرســی را
کســب کردهانــد ،البتــه این صحبــت او با
برگزاری نشســت دیــروز کتله الجمهوری
القوی در بیروت این حرف چندان درست
نبود .زیرا تنهــا  19نماینده راه یافته از این
حزب در این جلسه شرکت کردند.
از آن طــرف هــم جریــان ملــی آزاد
مســیحی هــم اعــام کــرد کــه  21کرســی
مسیحیان مارونی را کسب کرده که بهنظر
میرســد آنها هم اغــراق کردند و نهایت
 18کرســی را کســب کردنــد .در مجمــوع
بهنظــر میرســد کرســیهای مســیحیان
بین قــوات نزدیک به عربســتان و امریکا
و مســیحیان نزدیک به مقاومت تقسیم
خواهد شــد .در بین علویهــای هم افراد

تقریبــاً مســتقلی وارد مجلــس شــدهاند
کــه باید دید نقــش آنهــا در بزنگاهها چه
خواهد بــود .دروزیهای طرفدار جنبالط
هم توانســتند اکثر کرسیهای را به دست
آورنــد .نکتــه اصلــی و مهــم انتخابــات
لبنــان ورود مســتقلها و جریــان ثــوره
التشــرین (انقــاب اکتبر )2019اســت .در
ایــن انتخابات بــه دلیل اینکه بســیاری از
مردم نارضایتی شدیدی از برخی گروهها
مانند ،اهل ســنت و مسیحیهای داشتند
به افراد مســتقل و چهرههــای جدید رأی
دادند .تغییر کرســیهای در ایــن گروهها
محســوس بوده 4 .کرســی اهل ســنت4 ،
صندلــی مســیحی 3 ،کرســی دروزیها و
 2صندلی ارتدوکسها به افراد مستقل و
انقالبیون سال  2019رسید.
ثور التشرینیها توانستند با ایجاد بلوک
قوی  14صندلی را کســب کنند .این افراد با
شــعار و رفتارهای رســانههای رأی آوردند،
البتــه رأیهــای ترجیحــی آنهــا بســیار کم
بود و در نبود مشــارکت بــاال و عدم حضور
لیســتهای قوی وارد مجلس شــدند .این
افراد در طیف رادیــکال ضد مقاومت قرار
نمیگیرند ولی بسیاری از آنها هم طرفدار
مقاومت نیســتند و باید دید در روند آینده
مجلــس کجــا قــرار میگیرنــد 13 .نفر هم
مســتقل وارد مجلس شــدند که ســه نفر از
آنهــا همان ابتدا اعــام کردند که در بلوک
مقاومت تعریف خواهند شد .باز باید دید
در پازل پیچیده سیاسی لبنان که نمیتوان
بــه آن صفــر و  100نگاه کرد کدام قســمت
قرار خواهند گرفت.
در مجموع آینده لبنان پیچیده است
و همانگونــه کــه سیدحســن نصــراهلل،
دبیــرکل حــزباهلل لبنــان اعــام کــرد
هیچکــدام از گروهها اکثریــت پارلمان را
نــدارد و بــدون توافق هیــچ کاری انجام
نخواهد شد .این حرف نگاه واقعگرایانه
مقاومت لبنان به روند سیاسی این کشور
اســت .حتی هر گروهی اکثریت پارلمان
را داشــته باشــد نمیتواند گــروه دیگر را
نادیــده بگیــرد .ایــن رونــد در انتخابات
ســال  2005و  2018نمایان شــده است.
در همان زمان سعد حریری و جریانش
قصد داشــتند مقاومت را کنــار بگذارند
که نتوانســتند و در آخــر چند وزیر با حق
وتــو در اختیــار گروههــای مقاومــت قرار
دادنــد .در کل میتــوان گفــت «لبنــان
یعنی کشور توافقها؛ یا این پازل با تواف
کامــل میشــود یــا هیــچ وقــت تکمیل
نمیشود».

