
2 خطاي مهم در سياستگذاري اقتصادي
حس��ن حس��ن خاني، كارش��ناس اقتص��ادي در توئيتي نوش��ت: در 
سياستگذاري اقتصادي غالباً دو نوع خطا وجود دارد: خطاي نوع اول: عدم 
پرداخت يارانه به مستحق واقعي؛ خطاي نوع دوم: پرداخت يارانه به افراد 
متمكن. هزينه اجتماعي خطاي نوع اول بسيار بيشتر از نوع دوم است. به 

همين دليل عمده تالش ها براي min كردن اين نوع خطاست. 

پيام خروج امريكا از افغانستان
سعيد آجرلو در صفحه توئيتر خود نوشت: پيام خروج امريكا از افغانستان 
براي متحدان اين كشور در خاورميانه واضح است. امريكا توانايي فروش 
امنيت به كشورهاي منطقه را ندارد. امنيت خاورميانه راه حل خاورميانه اي 
دارد نه غربي. اصالح ذهن امريكا زده برخي كشورهاي منطقه گام اول براي 

دستيابي به امنيت دسته جمعي در خاورميانه است. 

هدررفت ۱۵ميليون دز واكسن در امريكا
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« ب��ه نقل از »خبرگزاري آلمان« 
خبر داد: رس��انه ها از هدررفت بيش از ۱۵ ميليون دز واكس��ن كرونا 
در امريكا از ماه مارس به اين طرف خبر مي دهند. ش��بكه ان بي سي با 
استناد به اظهارات منابع بهداشتي داليل متنوعي را براي اين هدررفت 
برشمرده كه از ميان آنها مي توان به شكس��تن آمپول ، خرابي فريزر و 
خطا در رقيق سازي واكسن ها اشاره كرد. اين آمار شامل داده هاي همه 
ايالت ها و مراكز بهداشتي نمي شود و به همين دليل پيش بيني مي شود 

كه تعداد واقعي هدررفت واكسن ها بيش از اين باشد.

   حسين يكتا:
مداحي مداحان ايراني به زبان عربي در دل 
ابوالخصيب بصره، حكايت از عمق راهبردي 
گفتمان خميني دارد، روزي تصور اين كارها 

براي برخي رؤيا و طنز بود.
   شباني:

جريان ش��يرازي ميلياردها تومان خرج كرد تا 
نبض فرهنگي و مذهبي عراق را به دست گيرد و 
با دميدن در آتش اختالفات، ايران را از عراق جدا 
كند، اما حضور سفيران عشق در بصره، آبي است 
بر آتش فتنه! االن متوجه ش��ديد چرا آنقدر به 

حضور اين سه مداح در عراق حمله مي شود؟
   عبداهلل گنجي:

محتواي عرب��ي مداحان اهل بي��ت مطيعي، 
كريمي و بني فاطمه در حسينيه ابوالخصيب 

بصره فراتر از مداح��ي عرفي بود. جهت گيري 
هوش��مندانه، محتواي وحدت گرا و آميخته با 
سياست و مقاومت و در يك كلمه پرهيز از هيئت 
سكوالر ويژگي آن بود. تصويري از تشيعي كه 

ذاتاً سياسي است قابل تقدير و تشكر است.
   مهدي آقاموسي:

حضور مداحان ايراني در هيئت هاي عراق، 
دوس��تي دو مل��ت رو با محوري��ت محبت 
اربابمون امام حسين)ع( عميق تر ميكنه. خدا 

قوت به كريمي، مطيعي و بني فاطمه. 
   كاربري با نام »زينب«:

مداحي مداحان كش��ورمان در حس��ينيه 
داودالعاشور بصره از همان ابتدا با هدف ايجاد 
وحدت ميان شيعيان عراق و ايران رقم خورد و 
موجب شد دوستداران اهل بيت در دو كشور 

با محور مودت اهل بيت)ع( با يكديگر بيش از 
پيش متحد شوند. حضور #سفيران_عشق در 

عراق يعني: ايران و عراق اليمكن فراق
   زهرا تسنيم:

كاري بسيار زيبا و ارزشمند؛ دشمنان بدانند 
نمي توانند خدش��ه اي وارد كنند به اين عزم 
وحدت آفرين. . . با اين كار حس همبستگي 
بين ش��يعيان ايجاد مي ش��ود. اهميت اين 
همبستگي زماني روشن مي شود كه بدانيم 
يكي از شروط ظهور، اتحاد و وحدت شيعيان 

است. #سفيران_عشق
   محمدرضا رضواني:

حضور س��فيران عش��ق، محمود كريمي، 
سيدمجيد بني فاطمه و ميثم مطيعي نقطه 
عطفي در روابط ايران و عراق است. اين رابطه 

مردمي و دلي ماندگار خواهد شد. 
   پري فرخي:

ميگن چرا مداح هاي ايراني رفتن عراق؟ اما 
نميگن اين بزرگواران هميشه پروتكل هاي 
بهداش��تي رو رعايت كردن و تاب��ع  قوانين 
هس��تن و با اينكه قوانين كشور عراق مانند 
ايران نيست اما باز هم فاصله معقول رو رعايت 

كردن. شور و شعور حسيني پايان ندارد. 
   سما ارجمند:

تلويزيون حاج محمود كريمي رو ميون جوانان 
سينه زن بصره نشون داد كه ميخوند: »اال نوحوا...«  
دلم هواي صحن امام��زاده علي اكبر)ع( و هيئت 
رايه العباس )ع( و غروب هاي دهه محرم و شلوغي 
و چاي بعد از سينه زني هيئت كرد. خوش به حال 

شيعيان عراقي كه در هواي حرم نفس ميكشن.
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 حضور سفيران عشق در بصره 
يعني ايران و العراق اليمكن الفراق

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به مداحي مداحان ايران در ابوالخصيب

نوحه خواني عربي و فارس�ي محمود كريمي، ميثم مطيعي و س�يدمجيد بني فاطمه 
در ش�هر ابوالخصيب بصره و حسينيه مش�هور داودالعاش�ور، به دعوت شيعيان اين 
شهر واكنش هاي بس�ياري را در ش�بكه هاي اجتماعي به همراه داش�ت. اكانت هاي 
آلباني نش�ين تالش داش�تند اين اقدام را مخدوش س�ازند اما كاربران فارسي زبان 

اين برنامه را وحدت آفرين و موجب تعميق برادري ش�يعيان دو كش�ور دانس�تند و 
مداحان ايراني را س�فيران عش�ق در بصره خواندند. همچنين كاربران با استقبال از 
مضامين ش�عرهاي خوانده ش�ده آن را آبي بر آتش فتنه هاي دش�منان اسالم تعبير 
كردند. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش هاي كارب�ران در اين خصوص آمده اس�ت. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

كارنامه عملكرد يا »كار« نامه سازي؟
مجتبي همتي فر در كانال شخصي 
خود در پيام رس��ان »بله« نوشت: 
وقتي عملكرد افراد و نهادها مستمراً 
پايش و ارزيابي نمي شود، تبعاً آنها با 
پروپاگاندا خودشان را موفق ترين 
مديران معرفي مي كنند كه دوره 
طاليي آن دستگاه را رقم زده اند! 
اين جوسازي، تضمين كننده حيات 
مديريتي و سياسي اين افراد است و در جايگاه طلبكار و مدعي قرارشان مي دهد.  اين خأل، باعث 
مي ش��ود خطاها، كار نكردن ها، انحراف هاي برنامه اي و وعده هاي توخالي مديران زير س��ايه  
عملكردهاي نمايشي و سطحي به چش��م نيايد. در چنين شرايطي  كارنامه مدير مربوطه فقط 
»خيلي خوب« دارد، در حالي كه احتماالً »نياز به تالش« هم برايش مبالغه است!  اين مديران 
خودشان را به عنوان  منجي و ذخيره مديريتي نظام جا مي زنند كه بايد با خواهش از آنها خواست 
تا براي عبور از بحران ها و بازگرداندن دس��تگاه به دوران طاليي خودش وارد ميدان شوند. بدنه 

دستگاه و مردم هم گاهي در اين پروپاگاندا  گمراه مي شوند و  فريب مي خورند. مراقب باشيم... 

 توصيه سنگين رهبري 
به دولت سيزدهم چه بود؟

ره��ا عبدالله��ي در كانال خ��ود در 
پيام رسان ايتا نوش��ت: مقام معظم 
رهبري در دي��دار با هيئ��ت دولت 
سيزدهم توصيه هاي مهمي داشتند. 
اولين و مهم ترين توصيه ايش��ان به 
دولت جدي��د انقالبي، »بازس��ازي 
انقالبي عرصه هاي مديريتي در همه 
بخش ها« بود. دستوري بي سابقه و 
سنگين كه متأسفانه رسانه ها ترجيح دادند بيشتر قسمت دوم آن يعني »عقالنيت انقالبي« و 
»گفتمان عقالنيت« را مورد توجه قرار دهند.  توجه به تك تك كلمات ايشان در اين توصيه اهميت 
و حساسيت و اولويت آن را بيشتر نمايان مي كند. ايشان در همان فرازهاي ابتدايي سخنانشان 
خطاب به دولت فرمودند: »همت تان را متمركز كنيد بر اين كه يك بازسازي انقالبي و البته عقالني 
و فكورانه در همه  عرصه هاي مديريتي ان شاءاهلل به وجود بيايد.« ايشان مي فرمايند بازسازي انقالبي 

در همه  عرصه هاي مديريتي! نه برخي بخش ها، نه فالن سازمان يا وزارتخانه؛ همه  بخش ها!
در ادامه مجدداً بر اين قيد مه��م تأكيد مي كنند و همه بخش هاي مديريت��ي را نام مي برند: 
»در همه  بخش ها، بخش هاي اقتصادي، بخش هاي سازندگي، بخش هاي مربوط به سياست 
خارجي و ديپلماسي، بخش هاي خدمت رساني به مردم، بخش هاي علمي، فرهنگي و غيره در 
همه  بخش ها يك تحرك انقالبي بايد به وجود بيايد.«  با انقالب اسالمي نظام سياسي تغيير كرد 
اما در نظام اجرايي در موارد بسياري فقط اسامي عوض شد؛ بدون اينكه ساختارها در خدمت 
اجراي آرمان هاي انقالب قرار بگيرد. الگوهاي توسعه وارداتي هم ساختارهاي اجرايي را مسخ 
كرده و كشور را از پيشرفت واقعي محروم كردند. اينكه رهبري براي چندمين بار از عقب ماندگي 
در عدالت سخن گفتند، يكي از داليلش همين ساختارهاست. ايشان پس از تأكيد بر بازسازي 
انقالب��ي و عقالني عرصه هاي مديريتي، از عقب ماندگي در عدالت س��خن گفتند و رس��وم و 
روش هاي مديريتي را از داليل مهم آن برشمردند.  سكاندار انقالب امروز دولت انقالبي رئيسي 
را فرصت تغيير و اصالح ساختار معيوب مديريتي بر اساس ريل انقالب تشخيص داده اند. سيد 
ابراهيم رئيسي در مراسم تنفيذ گفته بود برنامه دولتش تحول در كشور با استناد به بيانيه گام 
دوم انقالب است. اين بيانيه، سند تحول مديريتي كشور بر اساس ريل گذاري انقالب اسالمي 
است .  نخبگان بايد هوشمندانه اين مطالبه رهبري و همچنين وعده دولت را به رأس مطالبات 
تبديل و از مشغول شدن به حاشيه ها و اكتفا به حداقل ها خودداري كنند تا اين بهترين و تنها 

فرصت بازسازي مديريتي كشور و حل اساسي مشكالت از بين نرود. 

روزي كه وزير عاشق دو و ميداني شد
كانال تلگرامي »ايسنا« خاطره وزير 
ورزش و جوانان را از روزي كه دونده 
شد، به اش��تراك گذاش��ته است. 
حميد س��جادي، وزي��ر ورزش و 
جوانان در بازديد از سايت تخصصي 
دووميداني اي��ران گفت: من براي 
اولين ب��ار به عن��وان فرزند كارگر 
قنادي به يك مسابقه دووميداني 
معرفي شدم كه در آن دور اس��تاديوم آزادي را دويديم. آن موقع يك كفش آديوس كه كنار 
شست پايم پاره بود داشتم و براي آن مسابقه پوشيدم اما نمي دانستم آنجا تلويزيون مي آيد.  يك 
جفت كفش مهماني هم داشتم كه گفتم آن را نپوشم. يكي از بستگان نزديكم هم يك كت به 
من داد كه تا روي زانويم مي آمد. يك پاترول آنجا بود كه فيلمبردار تا كمر از آن بيرون آمده بود 
و از پاهاي ما فيلم مي گرفت. آن فيلم در اخبار پخش شد و در خانواده و فاميل سرزنش شدم كه 

چرا كفش هاي تازه ات را نپوشيدي. من از همانجا عاشق دووميداني شدم.

 خاطره خواندني عالمه حكيمي 
از شهيد مطهري

كان��ال تلگرامي دفت��ر تاريخ 
شفاهي حوزه علميه به نقل از 
عالمه حكيمي نوشت: روزي 
شهيد مطهري گفتند من ۱۰ 
سال زودتر از ش��ما به تهران 
آم��دم، ول��ي با روش��نفكران 
تماسي ندارم. مي خواهم چنين 
تماسي داشته باشم، شما براي 
اين كار ترتيبي بدهيد. من از 
اين پيشنهاد استقبال كردم و با مرحوم دكتر حميد عنايت )كه بحق روشنفكري شريف، فاضل 
و معتقد بود و بهترين ترجمه فلسفه هگل، در زبان فارسي از اوست(، تماس گرفتم. ايشان نيز 
استقبال كرد و شبي آقاي مطهري و بنده را براي شام، در منزل خود دعوت كرد و به منظور ياد 
شده، چند تن از روشنفكران آن روز را نيز دعوت كرده بود كه يك تن از آنان كه در يادم مانده 
است - مرحوم منوچهر بزرگمهر بود، مترجم معروف كتاب هاي فلسفي غربي- بعدها دكتر 
عنايت گفت آقاي مطهري مدتي به اين جلس��ات حاضر مي شدند، ايش��ان براي ما مطالب 
منظومه سبزواري را مي گفتند و ما براي ايشان، آنچه از فلسفه غرب مي دانستيم مي گفتيم. 

و اينجانب كه به هر جمعيتي ناالن شده / جفت بدحاالن و خوشحاالن شده بودم، تماسم با 
روشنفكران مختلف - طبق وظيفه - برقرار بود. 

روزي ش��هيد مطهري گفتند ش��نيده ام مي خواهي ارتباط و تماس خود را با آقايان. . . قطع 
كني؟! گفتم بله. گفتند: »حرام است، مگر كسي مثل خود پيدا كني و به جاي خود بگذاري!« 
و اين بنده، در محافل مختلف آنان شركت مي كرد، حتي نمايشگاه ها )گالري ها(ي القاسي و 
محافل برخي كارگردانان سينمايي و چون الزم بود، در آن معاشرت ها را تا حدودي مناسب 
رعايت كنم و پوششي متناسب داشته باش��م، همان گونه سر مي كردم. شهيد مطهري - كه 
به اين بنده ناچيز لطفي عميق و عميم داشت- آن چگونگي را »رياضت معكوس« مي ناميد، 

يعني كاري برخالف ميل. 
ارتباط با روشنفكران آن روزگار را بسيار الزم مي دانس��تم و در اولويت قرار مي دادم و با قشر 
وسيعي از آنان در مشهد و تهران  مأنوس و معاش��ر بودم. اينكه روحانيت در سطوح مختلف 
با روش��نفكران تماس ندارد و دنياي آنان را نمي شناسد، مش��كلي بزرگ و زيانبار است. اين 
چگونگي، ترك عمل به احاديثي معتبر اس��ت كه مي گويند: »بايد انسان مؤمن، زمان و اهل 
زمان خود را بشناسد« و زيان ترك عمل به هريك از تعاليم و احاديث، روشن و مسلم است. 
البته كساني از روحانيت بايد با اين قشر در تماس باشند كه واجد صالحيت هاي الزم باشند و 
از دين و مكتب، شناختي درست و اجتهادي و وسيع داشته باشند. در ميان عالمان اين روزگار، 
در سراسر حوزه ها، كمتر كساني را مي شناسم كه با صالحيت هاي الزم، با دنياي روشنفكري 
مرتبط و از آن مطلع باشند، از اين كسان، مرحوم عالمه جعفري بودند و شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتي و شهيد مطهري و ... و همچنين آيت اهلل سيد مجتبي موسوي الري )مؤسس و مدير 

مركز ارتباطات جهاني اسالمي(. 
اين عكس متعلق به خرداد ۱3۵3 است و از چپ به راست دكتر عنايت اهلل رضا، شادروان دكتر 
مهرداد بهار، استاد محمدرضا حكيمي، احمد سميعي گيالني و جهانگير افكاري حضور دارند.

حق نداريد كسي را شماتت كنيد
آيت اهلل مجتهدي تهراني)ره(:

هيچ وقت كسي را شماتت نكنيد، هركس گرفتاري پيدا كرد، حق 
نداريد قضاوت كنيد. نگوييد كه »فالني كه اين پيشامد برايش اتفاق 
افتاد به خاطر اين است كه فالن كار را كرده است« ما چه مي دانيم؟ 
ما حق نداريم چي��زي بگوييم.  در قيامت از ما س��ؤال مي كنند و 
مي گويند: »چنين چيزي نبوده و شما اش��تباه كردي و ما او را به 
خاطر اينكه بنده خوبي بود گرفتار كرديم، شما چه حقي داشتي 
كه چنين حرفي زدي؟« بايد جواب بدهي. حتي به دلمان هم نبايد 
خطور بدهيم كه فالني چون آن كار را كرد اين پيشامد برايش شد. 
برخي خطورات قلبي هم نوشته مي شود ولو به كسي هم چيزي 

نگفتي، اما همين كه در قلبت خطور دادي، آن را مي نويسند. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل مجتهدي)ره(«

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

مصطفي عليجان زاده طي يادداشتي نوشت: 
هشتم شهريورماه سالگرد شهادت شهيدان 
رجايي و باهنر، رئيس جمهور و نخست وزير 
انقالب اسالمي، به عنوان هفته دولت نامگذاري 
شده است. از س��وي ديگر در اين ايام شاهد 
شروع به كار دولت سيزدهم هستيم، دولتي كه 
همچون دولت شهيد رجايي به دنبال احياي 
دولت اس��المي مي باش��د. لذا شايسته است 
شاخص هاي دولت اسالمي در گفتمان رهبر 

معظم انقالب اسالمي را بازخواني نماييم:
۱( سالمت اعتقادي، اخالقي و عملكردي

رهبر معظم انقالب، اطمينان و اعتماد كامل 
به وعده هاي ياري خداوند را كاماًل ضروري 
مي دانن��د: »در تجربياتي مانن��د پيروزي 
انقالب، دفاع مقدس و غلبه بر شورش هاي 
متعدد قومي در اوايل انقالب، ملت و مسئوالن 
كش��ور، تحقق وعده هاي پروردگار را كاماًل 
لمس كردند كه اين تجربه هاي ارزش��مند، 
زمينه ساز اعتماد كامل تر به وعده هاي نصرت 

و ياري خداوند است.«
۲( خدمت به خلق و روحيه خدمت

»هيچ مسئله اي نبايد مسئوالن را از خدمت 
به مردم غافل كن��د. ديدگاه ها و س��اليق 
متفاوت سياس��ي ، اقتصادي و اجتماعي، 
حاشيه است و خدمت به مردم متن، اجازه 

ندهيد حاشيه ها بر متن اثر بگذارد.«
»فرصت چهار يا هش��ت س��ال مسئوليت، 
به  سرعت مي  گذرد، اما همين مدت محدود، 
ش��امل فرصت هاي بي  پايان براي خدمت 
به ملت است كه نبايد هيچ كدام را از دست 
داد. كار جهادي به معناي بي  قانوني نيست 
و من به  ش��دت مخالف بي  قانوني هستم اما 
در چارچوب قوانين نيز مي  توان به  دور از نگاه 
مرسوم اداري، با نگاه جهادي و شوق آرماني، 

عمل كرد و موانع را پشت سر گذاشت.«
۳( عدالت  طلبي

»ما در پي پيشرفت هس��تيم اما قطعاً اين 
پيش��رفت بايد با عدالت همراه باشد وگرنه 
جامعه مانند كشورهاي  غربي دچار شكاف و 

تبعيض و نارضايتي خواهد شد.«
۴( سالمت اقتصادي و مبارزه با فساد

 »منصب حكومتي جايگاه وسوس��ه  انگيز 
قدرت و منابع مادي است، مانند يك چشم 
بصير و يك نورافكن ق��وي و دائم، مراقب 
باشيد دستگاه تحت مديريت شما از وسوسه 

فساد، در امان بماند.«
»فساد همچون موريانه است، با قاطعيت و 
تدبير جلوي رخنه فساد، پارتي  بازي، رشوه 
و اس��راف را بگيريد تا اصوالً نيازي به ورود 
دس��تگاه هاي نظارتي به حيط��ه مديريتي 
شما پيش نيايد. وجود چند انسان ناسالم، 
متأسفانه مثل ميكروب، زحمات و تالش هاي 
كاركنان خدوم دستگاه ها را زير سؤال مي  برد 

كه بايد جلوي اين كار را گرفت.«
۵( قانون گرايي

»قانون، ريل حركت دولت است و اگر به هر 
دليلي از آن خارج شويد كشور و مردم، صدمه 
مي  بينند. ايش��ان اجراي اس��ناد باالدستي 
ازجمل��ه سياس��ت هاي كلي نظام و س��ند 
چشم  انداز را از لوازم قانون  گرايي مي دانند.« 

6( حكمت و خردگرايي در امور
»بايد قبل از هر اقدام و حتي هر اظهارنظر و 
موضع  گيري، مطالعات كارشناسي الزم انجام 
ش��ود، چراكه هزينه برطرف كردن تبعات 
منفي كارهاي ناپخته و سخنان ناسنجيده 

بسيار زياد است.«
۷( تكيه بر ظرفيت   داخلي كشور

»كليد حل مشكالت، در ظرفيت ها و امكانات 
داخل كشور است كه بايد با خردمندي از آنها 
بهره گرفت. اين حرف به معناي استفاده نكردن 
از ظرفيت هاي بيروني نيست بلكه نكته اساسي 
اين است كه نبايد به خارج اميد بست و به آن 
اعتماد كرد. واقعيت اين است كه از جبهه خصم، 
نمي  توان و نبايد انتظار دوس��تي و صميميت 
داشت. سهم هر كشور در مناسبات بين  المللي 
به اقتدار دروني آن كشور وابسته است، بنابراين 
بايد تالش كرد روند اقت��دار روزافزون داخلي 

كشور، استمرار يابد و تقويت شود.«

محمد هاشم نعمت اللهي در توئيتي جمله اي از »پت ويليامز« را به اشتراك گذاشت. او در باره 
كتاب خوان ها گفته است: افرادي كه كتاب مي خوانند؛ اجتماعي ترند. تماس مداوم با كلمات 
به خودي خود نمي تواند كمكي كند، اما نحوه برداشت و استفاده  ما از زبان را تحت تأثير قرار 
مي دهد. كالم ما را شكل مي دهد و همه مي دانند كه قدرت كالم كليد حياتي موفقيت است. 

#كتاب_ بخوانيم

محمدعل��ي ابطحي، فع��ال سياس��ي اصالح طلب، در توئيتي نوش��ت: من قب��ول ندارم 
سفرهاي آخر هفته آقاي رئيسي پوپوليستي است؛ ديدار مستقيم مردم نقاط دورافتاده با 

رئيس جمهور كشور يك اتفاق تاريخي در زندگي آن مناطق است. 

شاخص هاي دولت اسالمي تفاوت كتابخوان ها با ديگران چيست؟

 ابطحي: بازديدهاي آخر هفته رئيسي 
پوپوليستي نيست

مجيد ميرزايي توئيت كرد: اين جمله  »مهريه رو كي داده و كي گرفته« هم از اون جمالتيه كه به 
ضرب المثل تبديل شده و خدا ميدونه همين جمله  غلط زندگي چندتا جوون رو به فنا داده. ما نسبت 

به تمام جمله هايي كه استفاده و تكرار ميكنيم، مسئوليم! لطفاً هر حرف غلطي رو تكرار نكنيد.

جمله اي كه هزاران جوان را به فنا داد


