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  جسمانيت و روحانيت در كالبد هستي
انسان در سير تكامل خود الجرم بايد از عالم مادي عبور 
كند؛ عالمي كه ابعاد زمان و مكان او را احاطه كرده است. 
مكاني كه در بعد كالبدي و فيزيكي تعريف شده و زماني 
كه بر جابه جايي مكاني و فرآيند تكاملي موجودات بنا 
نهاده شده است. آنچه در اين عالم قابل لمس و مشاهده 
مي باشد، همان بعد جسماني و كالبدي موجودات است 
كه در سير زمان از تولد، رشد، بلوغ، ميل به زوال تا مرگ 
را در حركتي غيرخطي تا قيامت كه نقطه تالقي مكان 

با زمان مي باشد، طي مي نمايند. 
موجودات مادي در س��ير كمال و زوال خود در احاطه 
امور غيرحياتي مانن��د اتم و مولك��ول و حياتي مانند 
باكتري و س��لول مي باشند. اين دو س��احت وجودي 
پديده ها، دو عرصه علمي فيزيك و زيست را براي انسان 

به عنوان فاعل شناسا، شكل مي دهد. 
 انسان با تبيين، توصيف و تشريح اين پديده ها به كشف 
روابط و قواعد حاكم بين آنها پي برده و با دخل و تصرف 
بر روابط و قواعد آنها با بهره گيري از علوم واسطي چون 
رياضي و هندس��ه به تصرف و بهره كش��ي از آنها اقدام 

مي كند. 
 بنابراين بُعد كالبدي كه ب��ر طبع و طبيعت موجودات 
نظر دارد، امري است كه نمي توان آن را ناديده گرفت. 

 از منظر اس��الم كل ذرات هستي عالوه بر بعد كالبدي 
داراي بعد ديگري مي باش��ند كه همانا ب��ه عنوان بعد 
روحاني معرفي مي شود. بعدي كه در آن تمام موجودات 
اعم از جمادات، نباتات، حيوانات، انسان ها، جن، مالئك 
و... ذي حيات بوده و دركي از حقيقت را با خود به همراه 
دارند. ذكر تقدي��س، تحميد و تس��بيح دائمي اجزاي 
هس��تي كه در آيات متعدد قرآن كريم آمده، نشان از 
اين حقيقت انكارناپذير دارد. ح��ال اين كه ما دركش 
نمي كنيم، مش��كل از ماس��ت نه مخلوقات هوشمند 

الهي. 
انس��ان به عنوان خليفه اهلل، حامل امانت��ي غير از روح 
مي باشد كه در لسان حكما، فالسفه، علما و... به عنوان 
قوه عاقله يا ناطقه معرفي شده است. قوه اي كه انسان 
مي تواند به وس��يله آن فكر كند و بين ح��ق و باطل و 
درس��ت و غلط ب��ا اراده و اختيار خود انتخ��اب نمايد. 
انسان در بين مرگ و زندگي، جبراً و در انتخاب حق و 
باطل، اختياراً در سير كمال و زوال به سر مي برد. انسان 
فطرتاً با روح پاك الهي خلق مي شود و در سير زندگي 
بر اساس شرايط و متغيرهاي محيطي از جمله خانواده، 
اجتماع، سياست، اقتصاد، فرهنگ، زيست، رسانه و... با 
قوه دّراكه و قضاوتي عقل، ميل به حق يا باطل خواهد 
يافت. انس��ان جزئي از حقيقت كالن سيستم هستي 
مي باش��د و بايد در تعامل بين اجزاي هس��تي راه حق 
از باطل را با قوه مميزه خود تش��خيص دهد. انسان در 
كالبد هستي به سر مي برد و چاره اي جز تعامل با اجزاي 

فيزيك و زيست ندارد. 
  اقتصاد بعد جسماني هستي

اقتصاد همان بعد طبيعي و كالبدي هس��تي محسوب 
مي ش��ود؛ بعدي كه نقطه عطف س��خن محقق در اين 
نوش��تار اس��ت. بعد كالبدي هس��تي و تأثير مستقيم 
آن روي بع��د روحاني انس��ان ها اس��ت. ادعايي طرح 
خواهد ش��د كه ش��ايد به مذاق خيلي از علماي مادي 
و كّم��ي زده جامعه علمي و ش��ايد به بي��ان ديگر علم 
سياست زده امروزي، چندان خوشايند نباشد، اما اساساً 
رد و قبول چنين افرادي نه چندان مهم است، چه آن كه 
نشخواركنندگان ديدگاه ها و انديشه انديشمندان غربي 
با رويكرد اسالميزه كردن علوم به ويژه علوم انساني، تا به 

حال گامي پيش نبرده اند. 
  حمل داده، ويژگي اجزاي هستي

 يكي از ويژگي هاي اجزاي هستي كه از منظر قرآن نيز 
به آن اشاره شده است، قابليت حمل »داده« مي باشد. 
به بيان ديگر تمام اجزاي هستي مي توانند »داده« را در 
خود حمل نمايند و در نگاهي سيستمي به جابه جايي 
آن تا بي نهايت اق��دام نمايند. جابه جاي��ي داده حتي 
توسط اجزاي غيرجاندار از س��وي علماي مادي عصر 
حاضر در تحقيقاتي كه روي برخي عناصر ماده )مانند 
مولكول هاي آب، م��واد پلي كربنات و...( انجام ش��ده، 

مشاهده مي گردد. 
 كل اجزاي هس��تي طبق آيات الهي ذي شعور هستند 
��َماَواِت َوالَأْْرِض...« و اين ادعا  ِهّ َما فِ��ي الَسّ َح هلِلَ »َس��َبّ
در حوزه حمل داده هوش��مند در س��وره زلزال نشان 
داده مي ش��ود؛ آن زمان كه زمين ب��ه اذن الهي خبر از 
اتفاقات مي دهد.»إِذا ُزلِْزلَِت الَأْْرُض ِزلْزالَها * َو أَْخَرَجِت 
ُث  الَأْْرُض أَثْقالَها * َو قاَل اْلِنْس��اُن ما لَها * يَْوَمِئٍذ تَُحِدّ

أَْخباَرها...«
 اين جابه جايي در حوزه فيزيك و م��اده بي جان قابل 
درك مي باش��د. در موجودات جاندار و ذي حيات اين 
حمل داده هاي با مفهوم، چنانچه تاكنون در مهندسي 
ژنتيك شناخته شده توسط DNA صورت مي گيرد. 

حمل داده توسط اجزاي هستي تا قيامت ادامه خواهد 
داشت و اين موضوع در آيه »الَْيْوَم نَْخِتُم َعلَى أَْفَواِهِهْم 
َوتَُكلُِّمَنا أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجُلُهم بَِما َكانُوا يَْكِسُبوَن...« 
آورده شده اس��ت. اين آيه مؤيد آن  اس��ت كه اجزاي 
بدن انس��ان حامل ديتا هس��تند و در يوم الحساب به 
اذن الهي، له يا عليه صاحب خود زبان به ش��هادت باز 

خواهند كرد. 
لذا در حال حاضر علوم فيزيكي و زيستي به صراحت اين 
موضوع را تأييد مي نمايند كه مواد قابليت حمل داده را 

دارند و گريزي از اين موضوع نيست. 
  اثر حمل داده هاي اقتص�ادي بر رفتار فردي و 

اجتماعي
 حال بايد پرسيد كه آيا فرض يا ادعا در خصوص اجزايي 
كه در عرصه اقتصاد در ش��كل هاي مختلف مثل آنچه 
توليد، توزيع و مصرف مي ش��ود يا در قالب امر منقول 
و غيرمنقول يا آنچه در سيس��تم زيس��تي ما انسان ها 
مثل آنچه مي خوريم و مي نوشيم، مي پوشيم و... وجود 
دارند هم قابل تعميم مي باشد؟ فرض قرار دهيم كه يك 
»مال« كه در حالت هاي خاص هويت مي يابد مي تواند 
حمل داده نمايد؟ بدين معنا كه براي مثال بگوييم: آيا 
يك مال حرام، شبهه ناك يا حالل مي تواند خود حامل 
داده بامفهومي باشد كه آثار س��وء يا ُحسن روي فرد و 

اجتماع داشته باشد؟
پاسخ اوليه به سؤال فوق به طور قطعي بر مبناي يافته هاي 
مشابه علمي »آري« اس��ت. هر لقمه اي كه انسان ميل 
مي كند از س��ه حالت حرام، ش��بهه ناك و حالل خارج 
نمي باش��د. آنها كه تعّدي و دس��ت درازي به بيت  المال، 
مال اليتيم و... مي كنند، مگر مي شود اثر مستقيم بر آنها 
نداشته باشد؟ آثار مال به يقين هم بر فرد و هم اجتماع 
خواهد بود. مال بر چشم و گوش و قلب فرد و بر روابط بين 
افراد اثر مس��تقيم دارد. اگر مالي كه در حال گردش در 
حوزه اقتصادي است، ربوي باشد به تأكيد روايت و تأييد 
تجربيات، اثر مستقيم س��وء بر نطفه، رشد، رفتار و نيات 
كنش��گران اجتماعي دارد. اگر مالي در اثر داللي و بدون 
تالش و به قولي بدون »كّد يمين و عرق جبين« حاصل 
شود، حتماً آثار س��وء بر فرد و خانواده او خواهد داشت. 
بانك هاي ربوي، بورس هايي كه بوي ريسك قمار و بازار 
آزادي كه ميزان سود در آن مشخص نبوده و فقه االقتصاد 
كه بر پايه مكاسب بنا نهاده شده اس��ت، در آن جاري و 

ساري نيس��ت، نتيجه اي جز برهم خوردن فرآيند بيع و 
شري نخواهد داشت. در جوامعي كه خدا حاضر و ناظر بر 
روابط اقتصادي اعم از توليد، توزيع و مصرف نباشد، شاهد 
توليدات غيرضرور، روابط ناصحيح در چرخه توليد )منابع 
و مواد خام، تكنولوژي هاي تولي��دي، علوم پايه، تجزيه 
و تركيب مواد فيزيكي و زيس��تي در عرص��ه توليد و...(، 
توزيع غيرمنطقي و غيرعادالنه )پرورش انگل ها، مافياي 
اقتصادي، رانت، احتكار، آقازاده هاي اقتصادي و...( و نيز 
مصرف بي بند و بار و فرهنگ مصرفي كه بر پايه بار رواني 
اقتصادي )چشم و همچشمي، اشرافي گري، اسراف و...( 

شكل گيرد، خواهيم بود. 
  اقتصاد مريض، جامعه مريض

اقتصاد مريض، فرهنگ مريض را همراه خود به ارمغان 
مي آورد. مبنايي ترين س��اختار فرهنگ��ي يك جامعه 
خانواده آن مي باشد. بعد كالبدي و سخت افزاري خانه 
و خانواده به اقتصاد يك كشور وابسته مي باشد. بدانيم 
و آگاه باش��يم كه از دري فقر وارد شد از در ديگر ايمان 
رخت برمي بن��دد. با بروز بحران هاي اقتصادي ناش��ي 
از جريان اموال حرام و ش��بهه ناك و س��وءمديريت در 
توزيع ثروت بر مبناي اصل عدل، بايد منتظر فروپاشي 
كانون خانواده ها بود، سن ازدواج جوانان باالتر خواهد 
رفت، آمار طالق و به اجرا گذاشتن مهريه ها كه منجر 
به تشكيل پرونده هاي قضايي- خانوادگي در دادگاه ها 
خواهد ش��د افزاي��ش چش��مگيري خواهد داش��ت، 
روس��پي گري، بچه ه��اي كار، اعتياد به م��واد مخدر و 
مش��روبات الكلي، تجاوز، دزدي و س��رقت و... ناشي از 
اقتصاد مريض خواهد بود؛ نتايج��ي كه تدريجاً حيات 
اجتماعي را به مرگ و نيستي تبديل مي كنند و وعده و 
انذار خداوند با اقوام پيشين را بطئناً و تدريجاً در جامعه 

مسلمان نيز محقق مي سازند. 
  به خود آييم، پيش از آن كه... 

يك پروفسور ماترياليست ژاپني ثابت كرد مولكول هاي 
آب تحت تأثير الفاظ خوب و بد تغيير ش��كل هندسي 
پيدا  مي كنند و اذكار معنوي سبب يكدست شدن نظام 
هندسي آنان شده و آزمايش هاي گوناگون در خصوص 
مواد طبيعي ديگر نيز چنين نتيجه اي را تأييد نمود و 
نيز مدل پيش��رفته تري از همين تأثيرپذيري از عوامل 
محيطي و وراثت��ي را نيز با همين عل��م مادي و درك 
الكن و ناقص فعلي بش��ري توانس��ته ايم بفهميم، پس 
چرا از همين دانس��ته توش��ه اي براي خود برنگيريم و 
آنچه از مصائب پيش روي جامعه ايماني خود مي بينيم 
را حمل بر اث��رات همين داده هاي مترت��ب بر اقتصاد 

جامعه نكنيم. 
چرا ب��ا وج��ود مناب��ع دين��ي ف��راوان ك��ه همچون 
دستورالعملي جامع براي تس��ريع و پيشبرد معنويت 
حيات بشر ساطع گرديده اس��ت، هنوز به حقيقت »ما 
اصابكم من مصيب��ه فمنكم« پي نبرده اي��م و به جاي 
عوامل بيروني چون دشمن و فالن حزب و گروه و دسته، 

در رسيدن اقتصاد و جامعه به وضعيت كنوني، . 
بيان اين واقعيت سخت است اما اگر آنچه بيان شد صحيح 
باشد داده هايي كه امروزه بر اقتصاد جامعه سوار مي كنيم 

تأثير وضعي و نسلي به همراه خواهد داشت. 
هر آنچه گفته ش��د، ش��رحي ب��ود بر كالم ح��ق امام 
معصوم)ع( حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( كه نشنيدن 
حق و عمله شيطان شدن را پيش از هر چيز به مال حرام 
و تأثير وضعي آن در عدم حق پذيري نسبت مي دهند؛ 
آنگاه كه مي فرمايند: »َو كُلّكْم َعاٍص ِلَْمِري َغيُر ُمْسَتِمٍع 

َقْولِي َفَقْد ُملَِئْت بُُطونُكْم ِمَن الَْحَراِم...«
* مدرس دانشگاه

اقتصادبرتنزلوتعاليروحآدمياثرمیگذارد
بررسي نقش اقتصاد در حيات و ممات ايمان

حسين علي رمضاني*
  تحليل

اقتصاد مريض، فرهنگ مريض را همراه 
خود به ارمغ�ان م�ي آورد. مبنايي ترين 
س�اختار فرهنگي يك جامع�ه خانواده 
آن مي باشد. بعد كالبدي و سخت افزاري 
خان�ه و خانواده ب�ه اقتصاد يك كش�ور 
وابس�ته مي باش�د. با ب�روز بحران هاي 
اقتص�ادي ناش�ي از جري�ان ام�وال 
ح�رام و ش�بهه ناك و س�وءمديريت در 
توزيع ث�روت بر مبناي اص�ل عدل، بايد 
منتظر فروپاش�ي كان�ون خانواده ها بود

چرا ب�ا وج�ود مناب�ع ديني ف�راوان كه 
همچ�ون دس�تورالعملي جام�ع ب�راي 
تس�ريع و پيش�برد معنويت حيات بشر 
س�اطع گرديده اس�ت، هنوز به حقيقت 
»م�ا اصابك�م م�ن مصيب�ه فمنك�م« 
پ�ي نبرده اي�م و داده ه�اي بامفهوم�ي 
همچون رب�ا، بي انصافي اي ك�ه بر رفتار 
اجتماعي و اجزاي نظامات مالي نهادينه 
ش�ده اس�ت را مقصر ب�ر نمي ش�مريم

حجت االسالم والمس��لمين حميد پارسانيا 
عضو ش��وراي عال��ي انق��الب فرهنگي، در 
نشست فلسفه اس��المي و علوم انساني كه 
در بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس 
رضوي برگزار شد، به موضوع تقسيم بندي 
علوم اش��اره و عنوان كرد: علوم را بر اساس 
موضوعات و نظريه تكامل��ي كه وجود دارد 
به علومي همچون طبيعي، گياه شناس��ي و 

كيهان شناسي  تقسيم مي كنيم. 
وي ب��ه طبقه بن��دي علوم از نظر آگوس��ت 
كنت اشاره كرد و گفت: در اين طبقه بندي، 
بين عل��وم طبيعي و علوم انس��اني تفكيك 
ايجاد ش��ده و عل��وم طبيعي نيز ب��ه علوم 
پايه و مهندس��ي تقسيم ش��ده است. غلبه 
آمپريسم و حس گرايي و سلطه ماترياليسم 
در قرن هجدهم، مهم ترين دليل به حاشيه 
رفتن طبقه بندي س��ابق علوم و گرايش به 
طبقه بندي جديد ش��د. در اين طبقه بندي 
جديد ديگ��ر اثري از دانش هاي وابس��ته به 
وح��ي مانند فق��ه نخواهد بود، زيرا اساس��اً 
مبناي علم، حس  و پديدارهاي تجربي قرار 
گرفته و عقل متافيزيكي ب��ه  عنوان يكي از 

منابع شناخت علمي بي اعتبار شده است. 
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي افزود: 
در ق��رن نوزدهم مس��ئله طبقه بندي علوم 
عمدتاً از علوم س��اده به پيچيده مدنظر قرار 
گرفت. رياضيات، نجوم، فيزيك، ش��يمي و 
زيست شناسي و در مرحله بعد جامعه شناسي 
در س��يري از س��ادگي به پيچيدگ��ي قرار 

گرفتند. 
وي ادامه داد: از ديدگاه كانت فلس��فه علم 
نبوده، بلكه فلس��فه عبارت اس��ت از تفسير 
ذهني كردن نس��بت به واقعه اس��ت. ذهن 

آماده مي ش��ود كه علم از دي��ن بگذرد و به 
تفسير علمي برسد. 

پارس��انيا گفت: با توج��ه به ارتب��اط ميان 
طبقه بندي علوم مدرن با معرفت شناسي هاي 
خاص دنياي مدرن، انتقال اين علوم به جامعه 
ايران ك��ه متأثر از نظ��ام معرفتي متمايزي 
بوده اس��ت، منجر به تحوالت جديدي شد. 
به عنوان مثال تحوالتي كه در دانشگاه هاي 
ايران و تفكيك علوم و دانشكده ها بر اساس 
طبقه بندي م��درن از علم ش��كل گرفت، با 
طبقه بندي جهان سنتي ايراني متمايز بود 
و اين تمايز خودش را در تفكيك دانش��كده 
الهيات ي��ا ادبي��ات و علوم انس��اني از علوم 

طبيعي و پايه نشان داده است. 
وي با اش��اره به طبقه بندي علوم بر اس��اس 
تمايز ميان علوم انس��اني و علوم اجتماعي، 
خاطرنشان كرد: حيات انسانيات موضوعي 
بود ك��ه نوكانتي ها ب��ه آن توجه داش��تند. 
نتيجه آن ادامه كار بر تفكيك علوم به لحاظ 
موضوع بود. موضوع علوم انساني با ساير علوم 
متفاوت اس��ت و اين مبحث ديدني نيست 
بلكه فهميدني اس��ت. يعني كنش است و با 
بقيه فرق دارد. اين بود كه تفكيكي بين علوم 

طبيعي با علوم اجتماعي به وجود آمد. 
استاد دانش��گاه تهران افزود: با طبقه بندي 
علوم طبيعي،  اجتماعي، انسان شناس��ي و 
علوم پايه و كاربردي، علوم چهارگانه شكل 
مي گيرد كه نظام آموزشي ما بر اساس همين 

تقسيم بندي به وجود آمده است. 
وي بيان كرد: حوادثي كه در حوزه فلس��فه 
عل��م رخ داد معلوم ش��د كه علم س��اختار 
دروني اش معلوم نيس��ت. از اين رو رويكرد 

تفهمي رويكرد تفسيري را از بين برد. 
حجت االسالم پارسانيا با بيان اينكه فرهنگ، 
مادر علوم و دانش هم هس��ت، گفت: از اين 
منظر تقس��يم بندي علم بايد قاره اي باشد 
و در حال حاضر اين تقس��يم بندي در حال 

رواج است. 
وي اضافه ك��رد: در جهان اس��الم به خاطر 
مس��ائلي كه داري��م مدل تقس��يم بندي به 
مبان��ي برمي گ��ردد. فارابي تقس��يم بندي 
منسجمي دارد و كالم را در علم مدني مي برد 
و همچنين علم انساني كه موضوعش انسان 
اس��ت را حكمت مدني و فقه و علوم نقلي را 

هم در همين تقسيم بندي مي داند.

رئيس سازمان تبليغات اسالمي گفت: حوزه 
اينگون��ه متحول مي ش��ود ك��ه درگير حل 

مسئله هاي واقعي مردم شود. 
به گزارش »ج��وان«، هم انديش��ي نهال قد 
كشيده به همت خانه  طالب تهران با حضور 
طالب برادر و خواهر م��دارس حوزه تهران با 
سخنراني حجت االسالم محمد قمي رئيس 
سازمان تبليغات اس��المي هفته گذشته در 
سالن اجتماعات ساختمان سازمان تبليغات 

اسالمي برگزار شد. 
رئيس سازمان تبليغات اسالمي با بيان اينكه 
تغيير، ناموس هستي است عالم تغيير مي كند 
و نهاد جهان ناآرام اس��ت، تصريح كرد: لحظه 
لحظه اتفاقات مختلف��ي در عالم رخ مي دهد 
و به تعبير رهبر معظم انقالب اگر حوزه با اين 
روند تغييرات هماهنگ نشود، جا مي ماند اگر 
حذف نشود منزوي خواهد شد و منزوي شدن 

گاهي از مردن بدتر است. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اي��ن موضوع ك��ه تحفظ 
اصالت هاي حوزوي اراده دسته جمعي، عزم و 
مقاومت طالب را مي طلبد، يادآور شد: مدارس 
حوزوي بايد افتخار كنند شخصيتي همچون 
امام خميني)ره( از ميان آنه��ا ظهور يافته و 
به عالم معرفي ش��ده كه تا تاريخ پابرجاست 

مي توان به اين شخصيت متعالي باليد. 
حجت االس��الم محمد قمي اذعان داش��ت: 
اصالت ه��اي ح��وزوي را بايد با ايس��تادگي 
تحفظ ك��رد. ما ط��الب بايد تح��والت را در 
سايه با هم بودن رقم بزنيم همچنين امروز به 
فيض الهي دستمايه، رأس المال و سرمايه اي 
همچون رهبر معظم انقالب براي انديشيدن 
وجود دارد. ما نيز مانند امام خميني)ره( كه 
فرمودند: امروز خميني س��ينه خود را براي 
تمام ح��وادث روزگار و تير هاي بال گش��وده 
است. همچون همه عاشقان شهادت كه براي 
درك شهادت روزشماري مي كنند، پاي تمام 

هزينه هاي دين ايستاده ايم. 
وي افزود: تغييري كه بايد اتفاق بيفتد در اليه 
كاركرد من و شمای طلبه نيست بلكه بايد از 
هويت برتر طلبگي سخن گفت. امروز در دوره  
ديگري از عالم پس از حضرت امام خميني)ره( 
زندگي مي كنيم. رهبر معظم انقالب حضرت 
آيت اهلل خامنه اي مي فرمايند: امام وارث انبيا 
بود از اين پس ما وارث خميني)ره( هستيم. 
اين بدان معناس��ت كه يك اليه روي هويت 

طلبگي غنا ايجاد شده است. 
رئيس سازمان تبليغات اس��المي با اشاره به 
اين سخن امام خميني كه فرمودند: »من از 
آن دسته فقها نيستم كه فتوايي دهم و نظاره 
كنم كه جامعه چگونه ب��ا فتواي من برخورد 
خواهد كرد بلكه ب��ه دنبال فتواي خويش در 
جامعه مي روم تا محقق ش��ود اين اراده الهي 
است و بايد بر زمين جاري شود«، ابراز داشت: 
به تعبير حضرت امام خميني)ره( اولين گام 
در مبارزه اراده است. بحث اينجاست ما اراده 
كرده ايم اتفاق ديگري رخ دهد؟ و پس از آن 
تصميم بر اينكه سيادت كفر و استكبار جهاني 
به خصوص امري��كا را بر خود ح��رام كنيم؟ 
بايد اول از خودمان شروع س��پس جامعه را 

همراه كنيم. 

حجت االسالم حميد پارسانيا:

 تقسيم بندي كانتي علوم 
معارف وحياني را حذف كرده است

حجت االسالم و المسلمين محمد قمي:

حوزه اگر با تغييرات عالم هماهنگ نشود 
حذف خواهد شد

درنگ

ديدگاه


