
سرود »سالم فرمانده« با تجمع صد هزار 
نفري كودكان و نوجوانان و خانواده هايشان 
در استاديوم آزادي برگزار شد. اين تجمع 
با واكنش هاي بس�ياري در ش�بكه هاي 
اجتماعي همراه ب�ود. كاربران اين تجمع 
را معن�ادار دانس�تند. آنه�ا همچني�ن 
اش�تياق مردم به اين س�رود و فراگيري 
آن را نش�انه عطش جامعه ب�ه كار تمييز 
فرهنگي دانس�تند. همچنين برخي، به 
نقد آن دس�ته از اف�رادي پرداختند كه 
به دنبال تمس�خر و تحقير اي�ن تجمع و 
س�رود هس�تند. در  ادامه بخش هايي از 
واكنش هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

   محسن پورپير:
 آقاي من، همه كودكان و خردساالنمان با 
قلب كوچك و نفس بدون گناهش��ان تو را 
مي خوانند، از ما كه كاري بر نيامد، خودت 
براي ظه��ورت دعا كن.#س��ام_فرمانده 

 #اللهم_عجل_لوليك_الفرج
   محمدجواد اخوان:

 پويش#س��ام فرمانده نمك بر روي زخم 

اصاح طلباني بود كه با ادعاي جدايي مردم 
از دين كاس��بي مي كردند. نم��ك بر روي 
زخم حجتيه هايي بود ك��ه مهدويت را در 
مقابل انقابيگري ق��رار مي دادند. نمك بر 
روي براندازهاي��ي بود كه توهم فروپاش��ي 
جمهوري اسامي را داشتند. معلوم است كه 

اين زخم ها بدجور سوخته است. 
   ب. بهنام:

 از عمله هاي BBC تا بقيه تفاله هاي برانداز 
و س��لطنت طلب و آلباني نش��ين و برانداز 
مخفي هاي اصاح طلب داخلي و... دست به 
دست هم داده و آشكار و نهان در تاشند تا 
سرود و همايش#سام فرمانده را در نطفه 
خفه كرده، براي ما ملت ايران، دموكراسي و 

آزادي بيان و عقيده به ارمغان آورند!
   عبداهلل گنجي:

 #س��ام_فرمانده گفتمان مهدويت را از 
سالن هاي همايش به اجتماع! از كتاب ها 
به ميدان ها! از نخبگان به توده! از محوريت 
حكومت به مردم! از ادبيات قلمبه! سلمبه 
به زبان كودكان، از مناس��ك به حماس��ه، 

از سكوالريس��م ب��ه سياس��ت و از فرد به 
برد.  جامعه 

   مهدي فضائلي:
 برگ��زاري اجتماع بزرگ#س��ام_فرمانده 
در ورزش��گاه  #آزادي ته��ران، آن ه��م در 
شرايط كنوني، بسيار معني دار است. به قول 
مرحوم#قيصر امين پور گاهي بساط عيش 
خودش جور مي ش��ود! با اين اجتماع، حال 
خيلي ها از جمله دست اندركاران رسانه هاي 

بيگانه ديدني است!
   كبري آسوپار:

 اصاح طلبان استاد دوقطبي كردن جامعه 
و بهره گيري سياس��ي از مصيبت مردم اند. 
برنام��ه ورزش��گاه آزادي »جش��ن« نبود؛ 
التماس به فرمان��ده غايب بود ك��ه بيايد. 
براي آبادان هم دعا كردن��د. در خانه كدام 
اصاح طلب مراس��م روضه آبادان گرفتند 
كه حاال ديگران را با دروغ جشن سرزنش و 

جامعه را دوپاره مي كنند؟
   رضا يزدان پرست:

 تو دربي وقتي استاديوم پر ميشد عده اي به 

مردم طعنه ميزدند كه چ��را امام زمان اين 
همه طرفدار نداره! اون عده حاال كه ورزشگاه 
به خاطر يه سرود شش دقيقه اي امام زماني 
پر ش��ده چي ميتونن بگن؟ م��ردم وقتی 
مطمئن باشند كه كار خالص براي حضرته با 

جون و دل ميان پاي كار.#سام_فرمانده
   سيد منصور موسوي:

 براي كسايي كه مراسم#سام_فرمانده رو 
نديدن بايد بگيم چند بار از حادثه آبادان ياد 
شد و مردم با چشماي خيس براي كسايي 

كه زير آوارن دعا كردن...
   محمدحسن دهقاني:

 #س��ام_فرمانده نمونه اي از حضور مردم 
در حكمراني مردمي در نظام مردم ساالري 

ديني است. 
   محمدحسين عزيززاده:

 امروز صده��زار نفر و در آين��ده اي نزديك 
ميليون ه��ا نفر در صب��ح ظه��ور يكصدا 
نداي#س��ام_فرمانده را سر خواهند داد. 
پايان ظلمت نزديك است، ما منتظر صبح 

وصاليم...
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مردم پاي كار خالصانه براي امام زمان)عج( هستند
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اجراي 100هزار نفري سرود »سالم فرمانده« در ورزشگاه آزادي

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.

تضاد علم و دين؟
آيت اهلل شهيد بهشتي)ره(:

دقت بيش��تر در آنچه به عنوان يك حرب��ه تبليغاتي عليه وحي 
همواره از تضاد ميان علم و دين، دين و دانش، عقل و دين، عقل 
و وحي سخن رفته، نش��ان مي دهد تضاد ميان علم و دين، ميان 
عقل و وحي نيست. تضاد ميان جهِل علم نما و دين يا پندارهاي 
دين نما و علم است. اگر تضادي هست ميان اينهاست. ميان جهل 
علم نما، شك علم نما، وهم علم نما با وحي راستين. يا ميان علم 
راستين و انديشه راستين با پندار دين نما. بسياري از چيزهايي 
كه به نام وحي و به نام دين معرفي مي شود و مي بينيد با مسلّمات 
علم و انديشه بشر، حتي با بديهيات، منافات دارد، مال وحي و دين 

نيست. اينها را به نام وحي و به نام دين جا زده اند. 
منبع: كانال تلگرامي »از بهش��تي براي امروز« به استناد كتاب 

پيامبري از نگاه ديگر، صفحه 165

   آیينه نفس

خرمشهرها در پيش است، محال ها چگونه ممكن شد؟!

حامد دروديان در توئيتي نوش��ت: ه��م در قضيه ترور هم در متروپل آب��ادان نوع مواجهه 
با بحران احساسي، عاطفي و هيجاني اس��ت، يعني رمانتيسيزم؛ گروه هاي سياسي سعي 
مي كنند زودتر ِچك قضيه را نقد كنند. به نظر مي آيد »عقانيت اجتماعي« خود را در غلبه  

دادن سياست بر همه چيز تضعيف كرديم يا از دست داديم و آسيبش به مردم رسيد. 

الهام عابديني با استناد به خبري از رويترز نوشت: همزمان با سفر رئيس جمهور امريكا به 
ژاپن، دولت ژاپن از دانشگاه هاي اين كشور خواست نظارت بيشتري بر دانشجويان خارجي 
داشته باشند مبادا فناوري و دانش اين كشور به ساير كشورها مانند چين درز كند. دنيا در 

حال تجربه جنگ هاي جديد و نظم جديد است. 

محمد ايماني در كانال تلگرامي خود نوشت: 
چهلمين سالروز آزادي خرمشهر، با تشييع 
يك »رزمنده هميشگي« مصادف شده است. 
حسن صياد خدايي، سوم خرداد 1361، ده 
س��اله بود. تازه پنج س��ال ديگر بايد سپري 
مي شد تا در 15 سالگي، به افتخار عضويت در 
»سپاه پاسداران انقاب اسامي« نائل شود. 

از يوم اهلل س��وم خرداد، 40 س��ال راه بود تا 
اربعين ش��كوفايي صياد خداي��ي به كمال 
برس��د و او در تقدير الهي، چيدني ش��ود. 
»سحرگه رهروي در سرزميني- همي گفت 
اين معّما با قريني /كه  اي صوفي شراب آنگه 

شود صاف- كه در شيشه بماند اربعيني«. 
»صياد« پنج س��ال قبل، با درجه سرهنگي 
به بازنشستگي رس��يد، اما پاسداري انقاب 
كه بازنشس��تگي ندارد؛ تازه اول شكوفايي 
و خدمتگزاري اس��ت؛ مثل قاسم سليماني 
و حس��ين همداني. مثل حبيب بن مظاهر. 
سرهنگ سپاه، در حالي كه يكي از فرماندهان 
ميداني مقاومت بود، مقابل خانه اش و سوار 
بر خ��ودروي پرايد، به ضرب پن��ج گلوله به 
شهادت رسيد. »خانه خود؟« نه! او خانه اي از 

خود نداشت. مستأجر بود؛ خانه به دوش. 
به تعبير صائب تبريزي؛ »از حادثه لرزند به 
خود قصر نش��ينان- ما خانه به دوشان، غم 
س��ياب نداريم/ از نقش تو فانوس خيالي 
شده هر چشم- چون شمع، عجب نيست اگر 

خواب نداريم/ آيينه ما گرد تعلق نپذيرد- ما 
چشم به خاكستر سنجاب نداريم«. 

اجاره نشيني، پر زحمت و آزار دهنده است اما 
براي توانمنداِن امساك كرده و مانند مردم 
عادي زيسته، سند ش��رافت و كرامت است. 
اينجا يك دنيا حرف است، اما گر در خانه كس 
است، يك حرف بس است. در اين 43 سال 
پس از پيروزي انقاب اسامي، فقط مردماني 
معجزه آفريدند و محال نما ها را به عرصه وجود 
آوردند كه مثل صيادها وارسته زيستند؛ كام 

جويي نكردند و از دنيا نياويختند. 
باورمندان به انقاب اس��امي، مثل هميشه 
تاريخ، از سوي دو گروه »مستكبران و اشراف« و 
»جاهان بازيچه« مورد ترديد و طعنه تمسخر 

بوده اند اما با كرامت گذشته و در تاطم حوادث 
بنيان برافكن، سينه سپر كرده اند. باورمندان 
به امام خميني - آن روح دميده خدا در كالبد 
زمان- در اين چهار دهه، يكي پس از ديگري، 
محال نما ه��ا را ممكن س��اختند و ناظران را 

انگشت به دهان گذاشتند. 
مس��تضعفان تو س��ري خور، در كشوري 
انقاب را بر س��اختند كه از ن��گاه امريكاي 
ابرقدرت، »جزيره ثبات« و ژاندارم او براي 
اداره بقيه مستعمرات در غرب آسيا به شمار 
مي رفت. معج��زه دوم، هم��اوردي با رژيم 
متجاوز صدام و چهل دول��ت حامي او، در 
ش��رايط ابتدايي انقاب و با نيروي نظامي 
از هم پاشيده است. پيشقراوالني كه الگوي 

»صياد«ها شدند، با دست خالي، 34 روز در 
خرمشهر مقاومت كردند. 

دو س��ال بع��د در معج��زه عملي��ات 
»بيت المقدس« خرمشهر آزاد شد و صدام 
چند هزار سرباز و افس��ر و ژنرال اسير باقي 
گذاشت. بيت المقدس! چه نام با مسمايي، 
وقتي ب��ه تعبير مقت��داي حكي��م انقاب 

»خرمشهرها در پيش است«. 
انقاب اس��امي، باليد و در منطقه شاخ و 
برگ گسترد و يكي پس از ديگري، حقارت 
و ضعف دش��منانش را ديد. حاال دشمنان 
احمق، مي گويند ايران در ادامه نقشه احياي 
»امپرات��وري پارس« به مديترانه رس��يده 
است. پيش��رفت هاي معجزه آساي علمي و 

فني و نظامي هم جاي خود محفوظ. 
اين فهرست طوالني معجزات در مقابل چشم 
ناباوران، مديون »صياد خدايي«هايي است 
كه بر سر دو راهي ايثار يا استئثار )اشرافيگري 
و همه چيز را براي خود خواستن(، پاكبازي 
و خدمتگزاري بي حد و مرز، تا قله شهادت و 

لقاءاهلل را انتخاب كردند. 
گوارايشان باد اين نور آشامي و وصال؛ باشد 
كه دست ما را هم به دعاي مستجاب سيد 
مرتضي آويني بگيرند؛ »اي شهيد،  اي آن كه 
بر كران��ه  ازلي و ابدي وجود برنشس��ته اي، 
دستي برار و ما قبرستان نش��ينان عادات 
سخيف را نيز از اين منجاب بيرون كش«. 

رمانتيسيزم در مواجهه با بحران ها دنيا در حال تجربه جنگ هاي جديد است

هر چه داريم از مالصدرا داريم
كانال تلگرمي »رسانه الميزان« نوشت: 
آيت اهلل حسن رمضاني از استاد عامه 
حسن زاده آملي نقل كرده كه وقتی در 
محضر استاد عامه طباطبايی صاحب 
الميزان س��خن از اقامه برهان بر اصول 
معارف قرآنی و عقايد انسانی عنوان شده 
اس��ت فرمود: اينها را ماصدرا به ما ياد 
داده است. و وقتی به تنهايی در محضر 
مباركش مشرف بودم كه سخن از خدمت علمی اين اكابر الهی به ميان آمد فرمود: آقا آن همه 
نامايمات روزگار را چشيده  اند و آن همه سنگ حوادث را خورده  اند و طعن  ها و دشنام ها از اين 
و آن شنيده  اند و محروميت ها و آوارگي ها را تحمل كرده  اند، ولی دست از گوهر گرانبهاى عقيدت 
ايقانی و حقيقت ايمانی خود برنداشته  اند و با همه آن رنج و سختي ها معارفی را كه با خون جگر 

تحصيل كرده  اند نوشتند و گذاشتند و گفتند حق و حقيقت اين است كه نوشته  ايم. 
همچنين آيت اهلل حس��ن رمضاني نقل كرده عامه حس��ن زاده آملي مي  فرمود: جناب عامه 
طباطبايي )رحمت اهلل عليه( كليد را از جيبشان در آورده بودند و مي  خواستند درِ منزل را باز كنند 
و بروند داخل. نگاهي كردند به من و فرمودند: آقا ما هر چه داريم از آخوند )يعني ماصدرا( داريم. 

زندگي روي جزيره يك نفره اخالق!
عرفان نظرآهاري نوشت: زندگي اخاقي 
يك انتخاب اس��ت؛ انتخابي سخت كه 
براي پاييدنش بسياري چيزها را بايد از 
دست داد. در جامعه اي كه اخاق، معيار 
نيست، مهم ترين نتيجه اخاقي زيستن 
تنهاتر شدن است و بي نصيب ماندن از 

هزار و يك امكان و فرصت احتمالي. 
در جامعه بي اخاق، اخاقي رفتار كردن، 
آينه داري در محلت كوران است و ُمش��ك و گاب پراكندن در بازار دباغان. براي مشامي كه به 
سرگين سگان معتاد است، روايت گل سرخ و قصه آهوي ُختن، معنايي ندارد. اما آنكه در محلت 
كوران آينه داري مي كند و در ب��ازار دباغان، عطاري باز مي كند، ابله ترين مردمان نيس��ت كه 
شجاع ترين آنهاست.  گاهي بيهوده ترين كار، همان بهترين كار است. گاهي كوبيدن آب در هاون، 
همان شرافت است. آنكه در جامعه بي اخاق قدم در قلمرو اخاق مي گذارد، خود را به جزيره اي 
تبعيد مي كند كه مساحتش به قدر يك گام است. جزيره اي معلق در باتاق نجاست و تعفن و اگر 
اندكي بلغزد، خود نيز افتاده است.  اما تنها آن كس كه سكونت روي اين جزيره را بياموزد، مي داند 
كه خوشبختي چيست: يك جور قدرت نامرئي، يك جور رضايت ناگفتني، يك جور وجد نهان. 
اين خوشبختي ناپيدا اما آنقدر واضح است كه حتي نابيناترين آدم ها هم آن را مي بينند و منكرترين 
آدم ها هم غبطه اش را مي خورند.  راستي اگر روزي خواستي اقامت روي جزيره معلق يك نفره 
اخاق را انتخاب كني، بدان كه ديگر نه دوس��تي برايت مي ماند نه دشمني! بدان كه از آن پس 
صاحب دشمناني مي شوي كه مجبورند دوستت بدارند و دوستاني كه ناگزيرند از تو متنفر شوند!

 ترور در تهران 
براي خرابكاري در مذاكرات هسته اي؟!

»انديشكده راهبردي تبيين« يادداشتي 
از تريتا پارس��ي، از مديران انديش��كده 
كوئينسي را به اشتراك گذاشت. تريتا 
پارسي از مديران انديشكده كوئينسي و 
فعال در البي ناياك، در يادداشتي نوشته 
است ترور شهيد حسن صيادخدايي در 
تهران بي ارتباط با مذاكرات وين نيست.  
به نظر او ترورهاي پيشين در زماني رخ 
دادند كه ايران و امريكا در آستانه توافق بوده اند. او مي نويسد كه ترور دكتر فخري زاده نيز دو ماه 
قبل از استقرار بايدن در كاخ سفيد رخ داد. پس مقصود از آن ترور نيز جلوگيري از احياي توافق 
هسته اي بود.  وي اشاره دارد كه اس��رائيل اولين مظنون اين ترور است، زيرا طبق آنچه گفته 
مي شود قبًا دانشمندان هسته اي ايران را به كمك اعضاي سازمان مجاهدين خلق ]منافقين[ 
ترور كرده اس��ت. ترور اخير در تهران نيز از منظر شيوه اجرا، بي ش��باهت به آن موارد نيست.  
نويس��نده اذعان دارد اگر هدف از ترورها، كاهش سرعت برنامه هسته اي ايران بوده، موفقيتي 
كسب نكرده است، زيرا پس از هر ترور، ايران شتاب بيشتري به فعاليت هاي هسته اي داده است. 
اما احتماالً هدف از ترور، جلوگيري از پيشرفت ديپلماتيك در پرونده هسته اي است. به همين 
دليل تيم ديپلماتيك اوباما در زمان برجام منتقد اين ترورها بود.  وي بيان مي كند هدف اسرائيل 
از اين ترور جلوگيري از انعطاف تهران و واشنگتن در مسئله حذف سپاه از فهرست »سازمان هاي 
تروريس��تي خارجي« وزارت خارجه امريكاس��ت. به همين دليل اين بار به جاي دانشمندان 
هسته اي، يك سرهنگ سپاه را هدف قرار دادند.  ترور اخير انگيزه و اراده ايران در پافشاري بر 
ضرورت حذف سپاه از فهرست مذكور را افزايش مي دهد، زيرا حفظ سپاه در آن فهرست، براى 

دشمنان ايران جهت ارتكاب چنين جناياتي، پشتوانه و مشروعيت قانوني ايجاد مي كند.

 ممنوعيت يك ماهه
 خروج گربه ها از خانه در آلمان

مجيد ميرزايي در كانال تلگرامي خود نوشت: در 
شهر والدروف آلمان از مردم خواسته شده كه تا 
آخر ماه جاري گربه هاشون رو بيرون نبرند! حاال 
چرا؟ چون زمان توليد مثل يك گونه  پرنده  در 
حال انقراض��ه و اين پرنده ه��ا روي زمين لونه 
درس��ت مي كنند و عموماً هم توس��ط گربه ها 

خورده ميشن!
جريمه بيرون بردن گربه حدود 500 يوروست 
و اگه گربه  شون يه دونه از اين پرنده ها رو  بخوره 
ممكنه تا 50هزار يورو جريمه بشن! تا سه سال 

آينده هم اينجور قوانين در ايام توليد مثل اين پرنده ها در شهر اجرا ميشه!
هر جمله از اين متن رو كه مينوشتم ياد بي تدبيري مسئوالن نسبت به يوزپلنگ هاي ايران 
افتادم. تازه معلوم نيست چقدر گونه جانوري ديگه در حال انقراض داريم و معلوم نيست كه 

آيا براشون كاري انجام شده يا نه!

 اقتصاد هنر؛ صنعتي كه مي تواند 
بيش از توليد خودرو درآمدزايي كند 

كانال تلگرام��ي »دورنماي اقتصاد« به 
نقل از »انديشكده خرد« نوشت: هنرمند 
خاق  ابتدا به درآمد حاصل از خلق اثر 
هنري فكر نمي كند ام��ا اين خاقيت 
مي تواند ب��راي وي آورده مالي فراواني 
داشته باش��د، به طوري كه در كشوري 
صنعتي مثل آلمان تعداد فعاالن اقتصاد 
هن��ر بيش��تر از صنعت خودروس��ت.  
كشورها بايد بر اين مهم واقف باشند كه زماني كه براي هنر سرمايه گذاري مي كنند در واقع به 
كاهش بزه و افزايش امنيت كمك مي كنند. چون تجربه ثابت كرده كه براي كاهش آسيب هاي 
اجتماعي از اين دست هنر بايد جاري و ساري شود. همانطور كه جهان بعد از انقاب صنعتي 
درمان جامعه را در هنر يافت.  در كشورهايي مانند كانادا براي رونق اقتصاد هنر و صنايع خاق 
و توانايي ايجاد خاقيت در شهروندان سوله هايي با امكانات صنعتي در نظر گرفته شده است 
كه هر شهروند مي تواند در بازه زماني ش��ش ماهه به رايگان  آنجا فعاليت كند. خروجي اين 
سياست ها ساخت اوبر )تاكسي هاي اينترنتي( است.  سال ۲011، ۹۸4 هزار هنرمند در آلمان 
فعاليت داشتند. همچنين بر اساس آمار در سال ۲010 اقتصاد هنر اين كشور دو برابر اقتصاد 
نفت ما بوده است. تعداد فعاالن حوزه اقتصاد هنر در كشور صنعتي مثل آلمان بيشتر از فعاالن 
صنعت خودرو بوده اس��ت. اين آمار نشان دهنده اين مهم اس��ت كه اين اقتصاد هنر، صنعت 
پيشرويي است.  صادرات هنر در چين، 1۲5 ميليارد دالر بوده است و پس از آن امريكا، سوئد، 

آلمان، هند، هنگ كنگ و... در اين حوزه فعاليت مي كنند.

تجربه تلخ خاموشي ۱۴۰۰ در كمين است
محمد نصوحي در توئيتي نوشت: شايد باورتون نشه ولي اگه با همين 
فرمون پيش بريم، توي همين ارديبهش��ت ماه كه هن��وز به اوج گرما 
نرس��يده بوديم، 50 هزار مگاوات مصرف كرديم، تجربه تلخ خاموشي 
1400 مجدد در همين ماه هاي آينده تجربه ميشه! بهترين و سريع ترين 

راه، راهي نيست جز همين صرفه جويي يا مديريت درست مصرف.

ما مردم خوبي داريم
محمدرضا كردلو در توئيتي نوش��ت: من در زلزله كرمانشاه ديدم كه 
اين مردم هيچ فرقي با مردم تعريفي دهه60 ندارند. در سيل خوزستان 
و لرستان هم ديدم كه همتش��ان به اندازه همت همان سال هاست. ما 

مردم خوبي داريم.

چرا از زلزله بم درس عبرت نگرفتيم؟
يوسف زراعت كيش در توئيتي نوشت: زلزله بم  بايد براي هزار سال ما در 
ساختمان سازي عبرت مي شد. شگفتا هنوز اندر خم يك كوچه ايم. فاجعه 
ساختمان متروپل زنگ خطر بزرگ ديگري در صنعت ساختمان است. 
بايد نهادهاي نظارتي از صدر تا ذيل مملكت به خط ش��وند. با تساهل 

نمي توان پيشرفت كرد. #متروپل #ساختمان #زلزله #پاسكو #اهواز

 چرا قديمي هاي خرمشهر 
ماهي بهمن شير نمي خورند؟

علي مليحي در توئيتي نوشت: رفتيم جنوب، رفيق خوزستاني ما را برد 
خرمشهر روي بهمن شير قايق سواري. از او پرسيدم كه اينجا صيادي هم 
دارد؟ گفت آره اما قديمي هاي خرمشهر ماهي بهمن شير را نمي خورند. 
پرسيدم چرا؟ گفت چون اينجا خيلي از بچه هاي مدافع خرمشهر شهيد 

شده اند و پيكرشان زير اين آب طعمه ماهي ها شده؛ به حرمت اونها.

 تكميل ظرفيت ورزشگاه آزادي 
در كمتر از ۷۲ ساعت!

دانيال معمار در توئيتي نوش��ت: در كمتر از ۷۲ ساعت از شروع ثبت نام 
اجتماع سام فرمانده ورزشگاه آزادي، بيش از ۲40 هزار نفر ثبت نام كردند 
و سامانه بسته شد. خدا خواسته كه دنيا روز پنج شنبه لشكر دهه نودي ها و 

دهه هشتادي هاي امام زمان را ببيند. #فرزندان_خميني


