
    دكتر هدايت فهمي، رئي��س مركز تحقيقات پژوهاب گس��تر در گفت و گو با 
»جوان«: در بخش كشاورزي بايد با پرداخت تس��هيالتي، به سمت آبياري هاي 
مدرن پيش برويم. كشاورزي در ايران آب زيادي مصرف مي كند و بهره وري بسيار 
پايينی دارد. از سوي ديگر محصوالت در جاهايي كشت مي شود كه عجيب است 
مثاًل برنج به جز دو استان ش��مالي ايران در جاهايي كشت مي شود كه توجيهي 
ندارد. يا استقرار صنايع آب بر بايد در كنار دريا باشد، اما ما آنها را به مناطق مركزي 

برده ايم و اين سياست ها اشتباه است  | صفحه 3

    اين روز     ها س��رزمين های اشغالی صحنه حوادث مختلف اس��ت، به طوری كه 
يک     شنبه شب منابع خبری از شنيده شدن صدای ممتد آژير خطر در سرزمين های 
اشغالی خبر دادند. بررسی      ها از بازخوردهای به صدا در آمدن ممتد آژيرهای خطر 
در شهرهای مختلف رژيم صهيونيستی نش��ان می دهد كه به احتمال فراوان كليد 
آژير خطر نظامی اسرائيل در دس��ت هکر     ها قرار گرفته اس��ت.در پنج شهر بزرگ 
صهيونيس��ت ها، آژير به مدت 50 دقيقه به صدا درآمده اس��ت و فقط در يک شهر 

30هزار نفر به پناهگاه رفته اند | صفحه 15

    مادرو در گفت و گو با Khamenei.ir: متأسفانه امپرياليسم و صهيونيسم عليه 
فرايندهای مترقی انقالبی در امريکای التين و كارائيب به خصوص انقالب بوليواری، 
توطئه كرده و همچنان می كنند، زيرا ما آلترناتيو و گزينه جايگزين واقعی  هس��تيم؛ 
آلترناتيو حق و عدالت، آلترناتيو آزادی، آلترناتيو دموكراسی و آلترناتيو تحقق پروژه های 
كامالً انسانی برای منطقه امريکای التين و دريای كارائيب. به جز همه اينها، توطئه های 
موساد به اين دليل است كه ما موضع محکمی در همبستگی و حمايت از مردم فلسطين، 
حقوق تاريخی اين مردم و از مقاومت فلسطين داريم. حمايت ما محکم و منحصربه فرد 

است و از اينجا به بعد هم به همين منوال ادامه خواهد داشت | صفحه 2

    با مشخص شدن نتايج ش��مارش اوليه دومين دور انتخابات پارلمانی فرانسه، 
ائتالف طرف��داران امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانس��ه در يک باخت تاريخی 
اكثريت مطلق خود را در پارلمان فرانس��ه از دس��ت داد و راس��ت افراطی تعداد 
كرسی های خود را 11 برابر كرد تا از عدد هشت به 89 برسد. نخست وزير فرانسه كه 
بعد از اين نتايج، برای استعفا تحت فشار قرار گرفته، نتايج انتخابات را » خطری « 
برای فرانسه می داند، انتخاباتی كه از هر دو فرانسوی واجد شرايط، يک نفر از رأی 
دادن در آن خودداری كرده است. نتايج انتخابات نه تنها برای امانوئل ماكرون يک 
چالش است، بلکه دولت تازه كار اليزابت بورن، نخست وزير جديد فرانسه را هم با 
مشکل جدی روبه رو خواهد كرد. در حالی كه بالفاصله بعد از منتشر شدن نتابج 
اوليه، زمزمه    هايی درباره استعفای او مطرح است، در بهترين حالت، بورن احتماالً 

مجبور خواهد شد برخی از وزرای كابينه را  تغيير دهد | صفحه 15

    سخنگوی وزارت امور خارجه: قبل از نشس��ت شورای حکام ايران ابتکاری را 
ارائه كرد و بورل از آن استقبال كرد و از طريق بورل به گوش طرف مقابل رسانده 
شد و ما حتی برای اينکه مطمئن شويم در اين مسير غيرمستقيم ارسال پيام نکات 
و ابتکار ايران شنيده شده، برای اولين بار از طريق دو وزير خارجه ديگر اين ابتکار 
و پيشنهاد ايران منتقل ش��د. يک بازه زمانی طراحی و نقشه راهی داده شد، ولی 
امريکا مجدداً تصميم گرفت كه تطويل ايجاد كرده و توافق را عقب بيندازد و با اين 
برداشت غلط و توهم كه اهرم سازی می كند، به شورای حکام رفت كه البته پاسخ 

ايران قاطع و متناسب بود | صفحه 15

  50 برابر آب سد کرج 
در کشاورزی هدر می رود!

 اجازه نمی دهیم دست دشمن 
به حریم امنیت ما برسد

رئیس جمهور ونزوئال:

اگر مسیح میان ما بود در خط مقدم 
مبارزه با امپریالیسم بود

 وحشت  
 از  50 دقیقه آژیر خطر

در 5 شهر صهیونیست ها 

 نخست وزیر فرانسه: 
کشور در خطر است

 قطار توافق از ریل خارج شود
امریکا مقصر است

     حسين غمگين مقدم در گفت و گو با »جوان«: دكتر چمران آدم شناس خوبي 
بود. وقتي مي خواست كسي را به مسئوليتي انتخاب كند جوانب كار را مي سنجيد 
و بعد او را انتخاب مي كرد. مثاًل مرحوم ابوترابي كه ملقب به سيدآزادگان هستند، 
يکي از نيروهاي اطالعاتي ستاد بود كه تحت نظر شهيد چمران كار مي كرد. ايشان 
همان اوايل جنگ به اسارت درآمدند. حجت االسالم ابوترابي يکي از همان افرادي 
است كه چمران به او مسئوليت داده بود. يا شهيد ايرج رستمي از افسران ارتش، 
دست راست شهيد چمران بود. ايشان با آنکه بسيار به چمران نزديک بودند، ولي هر 
وقت پيش دكتر مي رفت به خودش اجازه نمي داد، مقابل ايشان بنشيند. خود دكتر 

ايرج را درآغوش مي گرفت و او را در كنار خودش مي نشاند | صفحه 7

 چمران در انتصاب افراد 
شجاعت و معنویت را مالک می گرفت

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 31 خرداد 1401 - 21 ذی القعده 1443
سال بیست و چهارم- شماره 6511 - 16 صفحه

قیمت: 3000  تومان

 محیط زیست توان مقابله 
با »مافیای آشغال« را ندارد

 دستگاه هاي فرهنگي،آموزشی و توسعه زیرساخت ها 
عشایر را به حال خود رها کرده اند

   اجتماعی

ویژه  جوان

 باالخره تخصص شما 
برجام بود  یا پوشک بچه!؟

  فرافکن��ی و فرار از مس��ئوليت اين روز ها س��که رايج ميان 
مدعيان اصالح طلبی ش��ده اس��ت. اين جماعت مدعی كه 
در طول چهار دهه گذشته همواره در دستگاه های مختلف 
اجرايی و تقنينی حضور پر رنگی داشته، هربار كه معضلی در 
جامعه نمود پيدا كرده، كوشيده  پشت اظهارنظرهای عوامانه، 
نقش اپوزيس��يون جريان حاكم را بازی كند، بی آنکه سهم 
خود را در پيدايش معضالت و مشکالت جامعه بپذيرد؛ گويی 
اينان از كرات ديگر به اين جامعه آمده اند و در ايجاد شرايط 
كنونی كشور هيچ نقشی نداشته اند.  دكتر مسعود پزشکيان 

از جمله اين افراد است | صفحه 2

یادداشت  ورزشی

 کمیته ملی  المپیک
پناهگاه مدیران بیکار!

شیوا نوروزی

انتخاب افراد متخصص برای پس��ت های مختلف وظيفه ای 
مهم بر دوش مديران ارش��د ورزش است. آنها  موظفند قدر 
موقعيت خود را بدانند و با گرفتن  تصميمات درست، ورزش 
را به سمت موفقيت س��وق دهند، نه اينکه تا آخرين لحظه 
به فکر تقسيم صندلی های رياست بين دوستان و همفکران 
خود باشند.  اعطای پست جديد به رامين طباطبايی، رئيس 
پيشين فدراسيون بسکتبال از س��وی كميته ملی المپيک 

بسيار عجيب بود | صفحه 13

یادداشت  سیاسی

 شهید چمران
 الگوی جهادی استادان

وقتی دكتر مصطفی چمران با مدال ش��هادت جاودانه ش��د، 
امام راحل)ره( فرمود: »او در پيشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت. 
روانش شاد و يادش بخير. و اما، ما می توانيم چنين هنری داشته 
باشيم؟«  به راستی چمران چه هنری داشت كه آن يگانه دوران، 
عارف واصل و روح خدا چنين سؤالی را مطرح فرمود؟ آيا هنر 
چمران جز ترجمان عشق چيز ديگری بود تا شايد كه ما هم رسم 
عاشقی را بياموزيم.  آيا هنر چمران در اين خالصه  می شد كه به 
انسان ها بياموزد برای غلبه بر ترس از مرگ، بايد به استقبال آن 

برود نه اينکه منتظرش بماند؟  | صفحه 2

یادداشت  فرهنگی

 فرصتی 
برای آواربرداری نیاز است

nv تحليل آس��يب های موج��ود در حوزه هن��ر نمی توان 
روندهای گذش��ته را ناديده گرفت. در شرايطی كه در طول 
س��ه دهه گذش��ته در برخی دوره های تص��دی غربگرايان 
در حوزه مديري��ت فرهنگ، تس��اهل ها و برخ��ی قصورها 
سبب رشد يافتن جريان اباحه گرا ش��ده و در كنف حمايت 
مديران غربگرای س��ابق برخی حوزه های  هنر به وضعيتی 
اين چنين مبتال ش��ده اس��ت. دول��ت س��يزدهم هرچند 
مصون از خطا نيس��ت، اما نمی توان انکار ك��رد كه مديران 
آن و خصوصاً مدي��ران حوزه فرهنگی آن دغدغه س��المت 
اجتماعی و حمايت از ارزش های فرهنگ��ی را دارند و نبايد 
 به خاطر ص��رف يک ي��ا دو اث��ر كارنامه آنان با گذش��تگان 

مقايسه شود | صفحه 16

  مصطفي شاه کرمي
حواشي و اتفاقات رخ داده در حوزه فرهنگ و هنر در كنار برخي 
سؤاالت و ش��بهات بي پاس��خ پيرامون عملکرد وزارت ارشاد در 
حوزه هاي مختلف و همچنين جنجال ايجاد شده به خاطر نمايش 
يک تئاتر و ناراحتي مردم از اظهارات خالف واقع برخي هنرمندان 
در محافل و جشنواره های خارجي، بهانه اي شد تا پاسخ آنها را از 
دكتر محمود ساالري، معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 

در قامت نماينده اين وزارتخانه جويا شويم. 
 مهم ترین اتفاقاتي که وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمي 
طي ماه هاي گذشته و از ابتداي دولت سیزدهم در جهت 
گسترش عدالت فرهنگ و ایجاد زمینه هاي دسترسي به 
امكانات عرصه فرهنگي و هنري انج�ام داده، عمومًا چه 

نوع اقداماتي بوده است؟ 
مهم ترين كارهايي كه در وزارتخانه به پايان رس��يده يا در حال 
شروع مراحل اجرايي آنها هس��تيم، اولين آنها بحث فعال سازي 
شوراي هنر كشور است كه در تصميم گيري ها نقش مهمي دارد؛ 
در حوزه هاي موسيقي، نمايش و تجس��مي. نکته مهمي كه در 
بحث گسترش عدالت اجتماعي شکل گرفته، موضوع راه اندازي 
قرارگاه محروميت زدايي است كه در قالب اين قرارگاه، آموزش 
رايگان هنر را در قريب  به20 اس��تان كش��ور داير كرده ايم كه 
وزارتخانه همه هزينه هاي آنها را تقبل كرده و در شهرستان ها نيز 
استقبال بسيار خوبي از آن صورت گرفته است. ما االن بيشتر از 
80 رشته را آموزش مي دهيم كه هزاران نفر از نوجوانان و جوانان، 
حتي كساني كه تحصيالتشان به اتمام رسيده، اما عالقه مند به 
فراگيري يک هنر هستند تا به تبع آن بتوانند شغل و كاري براي 
خودش��ان ايجاد كنند تحت آموزش قرار گرفته اند. اتفاق خيلي 
بزرگي كه در اولين سال خدمتگزاري دولت سيزدهم افتاده اين 
اس��ت كه باالي 40 هزار هنرجو را در اي��ن مجموعه ها آموزش 
داده ايم و اخيراً با انجمن خوشنويس��ان هم مذاكره كرده ايم تا 
آنها هم وارد ميدان آموزش رايگان در مناطق محروم ش��وند كه 
هزينه هاي آن را وزارت ارش��اد به عهده مي گي��رد تا هنرجويان 
بتوانند با اخذ مدرك از انجمن خوشنويس��ان، اقدام به تأسيس 

آموزشگاه و مؤسسات فرهنگي كنند. البته در همه رشته ها اين 
تسهيل گري انجام شده است. از محسنات خوب اين حركت اين 
است كه بحث هايي مثل ايجاد شغل و اشتغالزايي، رفع آسيب هاي 
اجتماعي و ترويج و تسري فرهيختگي به خانواده و افراد را ايجاد 
مي كند كه چرخه ورود همه هنرجوها به شکل خوبي آسان سازي 
شده تا بتوانند بعد از آموزش با كمک ادارات ارشاد محل زندگي 
خود به فعاليت هنري و آموزشي ادامه دهند تا با كسب مواهب 

اقتصادي موفق به تأمين حداقل هاي زندگي بشوند.
وظیفه حمایت از هنرمن�دان و ارائه خدمات به آنها 
جزو وظایف صندوق اعتباري هنر است، براي تحقق 
اصل حمایت و بحث کمك هاي معیشتي و اقتصادي 
و حتي مس�ائلي مثل بیمه هنرمن�دان چه کارهایي 

صورت گرفته است؟
در اي��ن دولت ي��ک تقويت جدي از صن��دوق اعتب��اري هنر با 
مس��اعدت و حمايت وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي شکل گرفت 
كه توانست از اصحاب فرهنگ و هنر حمايت كند. شما مي دانيد 
دو س��ال كش��ور درگير كرونا بود، به همين علت همه تئاترها، 
كنسرت ها و فعاليت هاي فرهنگي - هنري يا نيم بند انجام مي شد 
يا به كلي تعطيل شده بودند كه همين اتفاق باعث شد به اهالي 
فرهنگ و هنر فش��ار مضاعفي وارد ش��ود كه الحمدهلل صندوق 
اعتباري هنر ب��ا كمک زيادي ك��ه آقاي وزير كردند، توانس��ت 
تعداد بس��ياري از هنرمندان را بيمه كند. سعي شده بحث بيمه 
تکميلي آنها به تناوب پيگيري و اجرا شود. البته تعدادي از اين 

دوستان كه شرايط و اوضاع ش��ان بهتر از بقيه بوده، صرفاً تحت 
پوشش بيمه قرار گرفته اند و در مراحل بعدي اين عزيزان هم زير 
چتر بيمه تکميلي قرار خواهند گرفت. البته برخي از اين عزيزان 
جزو مستمري بگيران صندوق هنر هستند و اين در حالي است 
كه ليست هاي جديدي را از استان هاي مختلف اضافه مي كنيم 
كه خوشبختانه مورد استقبال جامعه هنري كشورمان هم قرار 

گرفته است. 
برگزاري نمایش�گاه کت�اب بعد از فروک�ش کردن 
ویروس کرونا ب�ه صورت مج�ازي و حقیقي یكي از 
اتفاقات خوب چند وقت اخیر است. وزارت ارشاد چه 

مالحظاتي براي برپایي این نمایشگاه داشت؟
همانطور كه شما اشاره كرديد، نمايش��گاه كتاب بعد از دو سال 
با آن ش��کوه برگزار ش��د. البته معناي اين حرف من اين نيست 
كه كارهاي صورت گرفته در وزارتخانه مطلقاً قابل دفاع اس��ت، 
ولي باالخره بعد از دو، سه س��ال نمايشگاه كتاب در كشوري كه 
دشمنان مي خواستند آن را آشوب زده نشان دهند به آن شکل 
برگزار ش��د و به نوعي تبديل ب��ه نماد ثبات، س��لم و آرامش در 

كشور شد. 
برگزار کردن آن به دو صورت مجازي و حضوري یكي 
از دالیل پررونقي این دوره از نمایشگاه کتاب بود که 
به نوعي خرید و استقبال از آن توسط مخاطبان دو 

برابر شد. 
واقعاً همين طور بود. بعضي از ناش��ران ما ب��ه داليل اقتصادي يا 
دوري از مركز نمي توانند بيايند و در بخش حضوري نمايش��گاه 
فعاليت كنند، اين مجازي بودن به قول شما چقدر به اقتصاد آنها 
كمک كرد. جشنواره هاي مختلف به هر حال بعد از دو، سه سال 
ركود و كم رونقي برگزار ش��دند، هر چند برخي جش��نواره ها به 
صورت مجازي برگزار مي شد، اما واقعيت اين است كه برگزاري 
مجازي جشنواره تئاتر اصاًل معنا ندارد يا جشنواره موسيقي هم 
به همين شکل، اما به هر حال ما سال گذشته اين جشنواره ها را 
برگزار كرديم. بحث اعتبارات خيلي مهم بود كه خوشبختانه االن 

آن اعتبارات در حال احيا شدن هستند | بقیه در صفحه 16

امروز شركت های دانش بنيان درحال ايجاد يک 
زيست بوم علم و فناوری هستند كه اين زيست بوم 
به عنوان موتور پيش��ران حركت رو به جلوی هر 
كشوری تلقی می ش��ود، از همين رو ايجاد اين 

زيست بوم در كشور امری ضروری است. 
به گزارش ايرنا، سردار محمدرضا حسنی آهنگر، 
فرمانده دانش��گاه جامع امام حسين)ع( سپاه 
صبح ديروز در پنجمين جشنواره سلمان فارسی 
كه به ميزبانی سازمان پدافند غيرعامل برگزار 
ش��د، اظهار داش��ت: در بيانيه گام دوم انقالب 
به عنوان نسخه جهانی ش��دن انقالب اسالمی 
بر ايجاد تمدن اس��المی تأكيد ش��ده است كه 
رس��يدن به اين آرمان بلند نيازمند رسيدن به 
اس��تقالل در عرصه های مختلف است و برای 
رسيدن به اين استقالل بايد به مرجعيت و اقتدار 

علمی دست پيدا كرد. 
وی با بيان اينکه اقتدار علم��ی ايران قوی را به 
ارمغان می آورد، افزود: به رغم همه پيشرفت های 
جهان غرب، آرامش خانواده ب��ه عنوان كانون 
اصلی جامعه از آن سلب شده و جهان غرب برای 

رسيدن به سعادت بش��ری برنامه ای ندارد. لذا 
ما بايد به قدرت بين المللی جهت ايجاد تمدن 
نوين اسالمی دست پيدا كنيم و برای رسيدن به 
اين مهم نيازمند اقتدار و استقالل علمی هستيم 
زيرا حکمرانی در جهان آينده مبتنی بر علم و 

دانش است. 
فرمانده دانش��گاه امام حس��ين)ع( ادامه داد: 
امروز ش��ركت های دانش بنيان درحال ايجاد 
يک زيس��ت بوم علم و فناوری هستند كه اين 
زيس��ت بوم به عنوان موتور پيش��ران حركت 
رو به جل��وی هر كش��وری تلقی می ش��ود، از 
 همين رو ايجاد اين زيست بوم در كشور امری 

ضروری است. 
حس��نی آهنگر با اش��اره به جن��گ تركيبی و 
هوشمند تمام عيار عليه ايران از سوی دشمنان، 
عملي��ات روانی را يک��ی از پايه ه��ای مهم اين 
جنگ برشمرد و خاطرنشان كرد: در اين بخش 
ت��الش اصلی ب��رای اثرگ��ذاری روی باورهای 
مردم و تصميمات مسئوالن اس��ت. پايه ديگر 
اين جنگ، نبردهای اقتص��ادی و يکی ديگر از 

اركان آن مقابله با پيش��رفت های علمی كشور 
اس��ت. به نظر م��ا ش��ركت های دانش بنيان و 
مراكز علم و فناوری يکی از مراكز حياتی كشور 
هستند كه دش��من درصدد ضربه زدن به آنها 
اس��ت. وی افزود: بازيگران اصلی اقتصاد دانش 
بنيان همين مراكز علم و فناوری هس��تند كه 
با طيف مختلفی از تهديدات روبه رو هس��تند. 
ام��ا در پدافند غي��ر عامل عموم سياس��ت  ها 
برای مقابله با تهديدات س��خت و نيمه سخت 
طراحی ش��ده اس��ت و كمتر به تهديدات نرم 
توجه ش��ده اس��ت. تهديدات نرمی كه مراكز 
علم و فناوری با آن روبه رو هس��تند تهديدات 
متنوعی اس��ت. نفوذ در س��طح سياستگذاری 
در مراكز علم و فناوری يک��ی از اين تهديدات 
 است. يکی از مصاديق اين نفوذ پول پاشی های 

نامتناسب است. 
فرمانده دانشگاه امام حسين)ع( موضوع بعدی 
را نفوذ يا انحراف در س��طح مراكز دانش بنيان 
برش��مرد و فرار مغز ها و مهاج��رت نخبگان را 
يکی از مصاديق آن برش��مرد و تصريح كرد: در 

كشورهای درحال توس��عه مهاجرت نخبگان 
وجود دارد اما اين مهاجرت با برنامه ريزی است، 
به صورتی كه اين كشور ها از مهاجرت نخبگان 
كس��ب در آمد می كنند اما در اي��ران اين امر 
برعکس بوده و ما فقط برای اين موضوع هزينه 
می دهيم. ما بايد يک شبکه جهانی از نخبگان 
ايرانی در سطح جهان ش��کل دهيم تا بتوانيم 
علوم و فناوری های به روز جهانی را به كش��ور 

انتقال دهيم. 
فرمانده دانشگاه امام حسين )ع( با بيان اينکه 
دنيا در ح��ال تجربه كردن ي��ک پديده جديد 
مبتنی بر علوم ش��ناختی  و ه��وش مصنوعی 
اس��ت، گفت: عماًل يک فصل جديد از جهش 
علم و فن��اوری و حکمرانی هوش��مند در حال 
شکل گيری است و همه مؤلفه های تمدنی در 
حال تغيير اس��ت و قواعد تمدنی گذشته ديگر 
قابل استفاده نيست. حس��نی آهنگر در پايان 
گفت: ما امروز حدود ۶000 شركت دانش بنيان 
داريم كه در افق 1404 بايد به 40 هزار شركت 

دانش بنيان برسد. 

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین)ع(:
باید شبکه ای جهانی از نخبگان ایرانی برای انتقال علوم به کشور ایجاد کنیم

در گفت وگوي »جوان« با محمود ساالري، معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مطرح شد

مسئوالن وزارت ارشاد وارد دعواهاي حیدري نعمتي نمي شوند

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:  از 60 سال قبل پسماند در جنگل های سراوان جمع شده 
 و هر روز هم به میزان آن اضافه می شود. همین امر تمام منابع آب و خاک  را از بین برده است 

اما هنوز بر سر مالكیت پسماند دعوا است و مافیای پشت این پول کثیف، اجازه کار را در این باره نمی دهد! | صفحه 3

احمد سعیدي، رئیس سازمان بسیج عشایر کشور درگفت وگو با »جوان«: 
محتوای درسی فرزندان عشایر باید متناسب با آداب و سنن آنان باشد. در 
زیرساخت ها عقب  ماندگی داریم. در فرهنگ، دستگاه ها گاهی اصاًلحضوری 

در جامعه عشایر ندارند !  | صفحه 6

    فرمانده كل سپاه: بايد توليد امنيت كنيم نه اينکه مانع ناامنی 
بشويم، توليد امنيت به اين معنا است كه امنيت آن قدر بزرگ 
وريشه دار باشد كه هيچ چيز قادر به برهم زدن آن نشود، در حالی 

كه جلوگيری از ناامنی آخرين مرحله از تالش است | صفحه 2
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رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

 11 هزار شهید 
سند گویای عظمت عشایر 

در انقالب است
 صفحه 2


