
     ابوالفضل فكوري:
شهيد موس��ي صدر: من آن حسينيه اي را 
حس��ينيه مي دانم كه دالور مرداني براي 

نبرد با اسرائيل تربيت كند. 
    امير لك:

اگر اين م��دت هيئتي ش��ركت كردين كه 
از ظلم پذيرتون نكاس��ت ي��ا باعث افزايش 
حمايت از مظلوم نش��د در اون هيئت و در 
خودتون شك كنين و بدونيد اين عزاداريتون 

در حد و اندازه هاي ظهور به درد نمي خوره. 
    محمد نصر:

كس��اني كه مي گوين��د سياس��ت را وارد 
عزاداري و هيئت نكني��د، احتماالً هيئت 
را با دورهمي اش��تباه گرفته ان��د. هدف از 
عزاداري در محرم الحرام، زنده نگه داشتن 
قيام عاشورا و پيام هايش است كه واقعه اي 

كاماًل سياسي بوده است. 
    محمدرضا كردلو:

من هيچ وقت مخاطب ميثم مطيعي نبوده ام، 
اما به��ش درود مي فرس��تم، وقتي مي بينم 
شعار هاي بين المللي تو مداحي  اش هرسال 
قوي تر از سال گذش��ته ميشه. با وجود همه 
مش��كالت داخلي ما نبايد آرم��ان جهاني  و 

تكليف تاريخي خودمون رو فراموش كنيم. 
    سيدعليرضا آل داود:

باز هم رفتار ديكتاتورمآبانه اينس��تاگرام و 
سايبر تروريسم امريكا! بستن صفحه حاج 
ميثم مطيعي نش��انه صريحي از سركوب 
آزادي بيان از سوی امريكا بود. آيا وقت آن 
فرانرس��يده به خاطر سانس��ور ارزش هاي 
ملت ايران، مس��ئوالن با غيرت انقالبي با 
اين پلتفرم صهيونيس��تي برخورد كنند؟ 

#صداي_ميثم_مطيعي_هستيم

    حسن كالئي:
حاج ميث��م مطيعي انگار اون��ي كه خونده 
»رج��ز« نب��ود، موش��ك نقطه زن ب��ود... 
#ميثم_مطيعي_صداي_ماس��ت #اهلل_

اكبر_خامنه_اي_رهبر
    صفحه توئيتري »دهه هشتادي ها:«

مداحي كه با خواندن اشعار انقالبي، مورد 
غضب دش��من از اس��رائيل ت��ا غربگرايان 
داخلي قرار بگيره فقط يك خواننده نيست، 
بلكه يك رزمنده در حال جهاد و از مدافعان 
حرم )جمهوري اس��المي( هست. ما تمام 
ملت ايران و تمام دهه هشتادي هاي انقالب 

با ميثم مطيعي همصداييم. 

    مسعود جعفري:
حاج ميثم در سال هاي اخير با پرداختن به 
مس��ائل روز نوع جديدي از مداحي را ارائه 
كرده، از مداحي براي يمن تا شعر صف اول 
و...،  با رجزخواني فارسي و عربي خاري در 

چشم دشمنان شده است. 
    زهرا گرجي:

»هيئت س��كوالر نداريم« نتيجه هيئت هاي 
سكوالر مي شود مردمي كه ديدند امام حسين 
به سمت كربال حركت كرد، اما در مكه ماندند تا 
اعمال حج را انجام بدهند!... )تكبير ما تير خالص 
ظلم و طاغوت است( #اهلل_اكبر_خامنه اي_

رهبر #صداي_ميثم_مطيعي_هستيم

    سيدحسن موسوي:
در شب عاشورا بار ديگر ميثم مطيعي تجديد 
بيعت كرد! بار ديگر به دشمنان ضعيف كه تنها 
توان مسدود سازي فضاي مجازي را دارد گفت 
اهلل اكبر خامنه اي  رهبر البته تنها صداي ميثم 
مطيعي نبود صداي يك امت بود! محمدمهدي 

سيار هم شاعر اين رجز زيباست. 
    دانيال معمار:

ما بچه هاي مان را هيئت مي بريم كه سياسي 
تربيت شوند و يزيديان زمان  را بشناسند. 

    سيده راضيه طاهريان:
اين مداحي، اينستاگرامو بد سوزوند، ولي 

حرف دل خيلي ها بوده و هست. 

 موشك  نقطه زن
مثل آرمان خواهی ما در دستگاه حسین)ع(

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به انسداد صفحه اينستاگرامي ميثم مطيعي در پي خواندن رجز »اهلل اكبر«

بعد از انتشار قطعه »اهلل اكبر، خامنه اي رهبر« از سوي ميثم مطيعي كه شعر آن را محمدمهدي 
سيار گفته بود، اينستاگرام تمام صفحات و آثار مربوط به وي را مسدود كرد. كاربران در واكنش 
به اين اقدام با هشتگ #ميثم_مطيعي_صداي_ماست اعتراض خود را اعالم كردند. تعدادي از 

كاربران نيز به نقد ميثم مطيعي پرداختند و هيئت را فارغ از شعارهاي سياسي دانستند، كاربران 
در پاسخ به اين سؤال به اصل هدف نهضت اباعبداهلل و فلسفه عزاداري براي امام حسين)ع( اشاره 
كردند كه اساساً حركتي سياسي بود. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

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.

    تصویر منتخب

       مراسم ِگل مالي در عزاي امام حسين)ع(| لرستان زيبا| 
صفحه توئيتري »سارا پويان«

 توصيه هاي خداوند 
به حضرت موسي بن عمران

آيت اهلل جوادي آملي:
امام باقر مي  فرمايد: حضرت موس��ي بن عمران س��ه بار به خدا 
عرض كرد: پروردگارا! به من توصيه اي كن! خداي سبحان در هر 
سه بار فرمود: تو را به خودم سفارش مي كنم؛ آنگاه عرض كرد: 

پروردگارا! مرا سفارش كن!
فرمود: تو را س��فارش مي كنم ب��ه مادرت. س��پس عرض كرد: 
پروردگارا! مرا س��فارش ك��ن. فرمود: تو را به مادرت س��فارش 
مي كنم. باز گفت: پروردگارا! مرا س��فارش ك��ن. فرمود: تو را به 
پدرت سفارش مي كنم. امام باقر افزود: از همين رو گفته مي شود 

كه حق مادر از نيكي، دو سوم و براي پدر يك سوم است. 
منبع: كانال تلگرامي »در محضر آيت اهلل جوادي آملي«

   آیينه نفس

روايتي غريب از شهادت شيخ فضل اهلل نوري

عليرضا حميدي در توئيتي نوشت: اروپا قوانين جديد ترافيك تصيب كرده كه توليدكنندگان 
خودرو مجبور به اس��تفاده از هوش مصنوعي ش��وند. يكي از جالب ترين هاش سيستمي 
پردازش تصويري كه راننده خودرو نبايد خواب آلوده باشه يا يك سيستم ديگه كه ماشين 

رو بايد بين خطوط جاده حركت كنه. 

كانال تلگرامي »آب و آتش« بخش هايي از كتاب »سر دار« 
اثر تندر كيا، نوه شهيد ش��يخ فضل اهلل نوري را به اشتراك 
گذاش��ت. در اين بخش ها كه از صفح��ات ۵۲ تا ۷۲ كتاب 
برگزيده ش��ده اس��ت، مي خوانيم: در اثر تالطم و طوفان، 
يك مرتبه طن��اب از گردن آقا پاره ش��د و نع��ش به زمين 
افتاد. جن��ازه را آوردند در حياط نظمي��ه مقابل در حياط 
روي يك نيمكت گذاش��تند. جمعيت كثيري ريخت توي 
حياط. محشري برپا ش��د. مثل مور و ملخ از سروكول هم 
باال مي رفتند. همه مي خواستند خود را به جنازه برسانند. 
دور نعش را گرفتند و آنقدر ب��ا قنداِق تفنگ و لگد به نعش 
زدند كه خونابه از سر و صورت و دماغ و دهانش روي گونه ها 
و محاسنش س��رازير ش��د. هر كه هر چه در دست داشت 
مي زد. آنهايي هم كه دستش��ان به نعش نمي رس��يد، تف 

مي انداختند. 
به همه مقدسات قس��م كه در اين س��اعت، گودال قتلگاه 
را به چش��م خودم ديدم. يك مرتبه ديدم يك نفر از سران 
مجاهدين م��رد تنومند و چهارش��انه وارد حي��اط نظميه 
ش��د. غريبه بود. جلو آمد، باالي جنازه ايستاد، جلوي همه 
دكمه هاي ش��لوارش را باز كرد و روبه روي اين  همه چشم 

ُشرُشر به سر و صورت آقا شاشيد!
    تحويل جنازه

عده اي از صاحب نفوذها، يپرم ارمني را از عواقب س��وزاندن 
نعش شيخ و تحويل ندادن مي ترسانند. يپرم راضي مي شود 
و مي گويد: بس��يار خوب... به نظميه تلفن كنيد كه الشه را 
به صاحبانش رد كنند. سه نفر از بستگان شيخ شهيد و سه 
نفر از نوكرهايش در آن تاريكي توپخانه در گوشه اي با يك 
تابوت منتظر تحويل جنازه بودند. آقا لخت و عور آن گوشه 
همين طور افتاده بود. ال اله اال اهلل، جنازه را در تابوت گذاشتيم 

و با دو مجاهد ما را راهي كردند. 
جنازه را وارد حياط  خلوت خانه شيخ كردند. شيخ ابراهيم نوري 
از شاگردان شيخ، جنازه را غسل داد. بعد كفن كرديم و برديم 
در اطاق پنج  دري ميان دو حياط كوچك پنهان كرديم. سر 

مجاهدها را گرم كرديم. بعد تابوت را با سنگ و كلوخ و پوشال 
و پوشاك پر و سنگين كرديم. يك لحاف هم تا كرده روي آن 
كشيديم. تابوت قالبي را با آن دو نگهبان سر قبر آقا فرستاديم. 
متولي قبرستان كه در جريان بود مثاًل نعش را دفن كرد و آن 

دو نگهبان با تابوت به نظميه برگشتند. 
صبح اوستا اكبر معمار آمد و درهاي اطاق پنج دري را تيغه و 

رويش را گچ كاري كرديم. 
    

دو ماه بعد از شهادت ش��يخ، در اتاق پنج دري را شكافتيم 
جنازه در آن هواي گرم همان طور تروتازه مانده بود. جنازه 
را از آنجا برداش��تيم و به اتاقي ديگر آن سوي حياط منتقل 

كرديم و دوباره تيغه كرديم. 
كم كم مردم فهميدند كه نعش ش��يخ نوري در خانه است، 

مي آمدند پش��ت  ديوار فاتحه مي خواندن��د و مي رفتند. از 
گوشه و كنار پيغام مي دادند امامزاده درست كرديد؟! ۱۸ماه 
از شهادت شيخ گذشته بود. بازاري ها به خيال مي افتند ديوار 
را بشكافند و جنازه را برداشته دور شهر بيفتند و وااسالما و 
واحسينا راه بيندازند. پيراهن عثمان براي مقصد خودشان. 

    
حاج ميرزا عبداهلل سبوحي واعظ مي گويد يك روز زمستاني 
خانم شيخ مرا خواست. ديدم زار زار گريه مي كند. گفت: ديشب 
مرحوم آقا رو خواب ديدم كه خيلي خوش و خندان بود، ولي 
من گريه مي  كردم. آقا به من گفت: گريه نكن! همان بالهايي را 
كه سر سيدالشهدا آوردند، سر من هم آوردند. اينها مي خواهند 

نعش مرا در بياورند. زود آن را به قم بفرست. 
همان شب تيغه را شكافتيم و نعش را در آورديم. با اينكه دو 
تابستان از آن گذشته بود و جايش هم نمناك بود، اما جسد 
پس از ۱۸ماه همانطور تروتازه مان��ده بود؛ فقط كفن كمي 
زرد شده بود. به دستور خانم دوباره كفن خريديم و نمدپيچ 
كرديم، به مسجد يونس خان برديم و صبح به اسم يك طلبه 
كه مرده آن را با درش��كه به امامزاده عب��داهلل برديم و صبح 
جنازه را با دليجان به طرف حضرت معصومه حركت داديم. 

 ش��يخ ش��هيد در زمان حيات خود در صح��ن مطهر براي 
خودش مقبره اي تهيه كرده بود و به سيدموسي متولي آن 

گفته بود »اين زمين نكره يك روز معرفه خواهد شد.«
نزديك قم كاغذ به متولي نوشتيم كه زني از خاندان شيخ فوت 
كرده مي خواهيم در مقبره شيخ دفنش كنيم و به هادي پسر 
شيخ سپرديم در هنگام دفن جلو نيايد تا فكر كنند واقعاً ميت 
زن است و قضيه لو نرود. شب جنازه در مقبره ماند. صبح خيلي 
سريع قبري به حد نصاب شرعي كنديم و با مهر تربتي كه خانم 
داده بود، جنازه را درون قبر گذاش��تيم. نع��ش پس از ۱۸ماه 

كمترين بوي عفونتي نداشت. 
و ال تحسبن الذين قتلوا في س��بيل اهلل امواتاً بل احياء عند 
ربهم يرزقون. اين آيه اي است كه روي قبر شهيد حاج شيخ 

فضل اهلل نوري نوشته شده است. 

قوانين جديد ترافيكي در اروپا
سيدمصطفي موسوي نژاد توئيت كرد: همتي راست ميره ميگه عراق اينقدر نفت فروخت، چپ 
ميره ميگه عربستان اينقدر نفت فروخت. ما بيچاره شديم. زودتر برجام امضا كنيد، اما تحوالت 
يك سال اخير بدون برجام: افزايش ۱۰۰درصدي ترانزيت در سال۱۴۰۰، رشد ۴۰درصدي 

صادرات غيرنفتي در سال۱۴۰۰، افزايش فروش ۷۰۰هزار بشكه اي نفت نسبت به سال۹۹.

آقاي همتي! تحوالت بي برجام را هم ببينيد

ممنوعيت سراسري كشت پالونيا
حسين آخاني در كانال تلگرامي خود 
نوشت: بعد از چندين سال پيگيري و 
گفت وگو با مس��ئوالن دومين اقدام 
جدي در باالترين سطح مديريتي به 
استناد به نامه رياست سازمان حفاظت 
محيط زيست از طرف وزارت كشور به 
تمامی اس��تانداري ها كاشت پالونيا و 
هرگونه گي��اه وارداتي ب��دون مجوز 
ممنوع اعالم شد. قبالً در تاريخ ۵ بهمن ۱۳۹۹ نيز بعد از صورتجلسه اتاق فكر دبيرخانه كنوانسيون 
تنوع زيستي وزير وقت جهادكشاورزي نيز كاشت پالونيا را ممنوع اعالم كرده بود. با ابالغ شماره 
۲۳۹۱۰ مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۱ تمامی دستگاه هاي دولتي موظف به اجراي دستور خواهند بود. 
عالوه بر آن دادستان محترم استان خراسان شمالي نيز به تمامی سازمان ها كاشت اين درخت را 
ممنوع اعالم كرده است.  من مي دانم كه اين ممنوعيت ها باعث نمي شود كه بساط نهالكاران جمع 
شود، ولي با ممنوع شدن كشت، مشتري هاي آنها كم خواهد شد. ما تا اعمال قانون در مورد كساني 

كه با تنوع زيستي براي منافع شخصي آسيب مي رسانند، تالش مي كنيم.

راهكارهاي اروپايي غلبه بر بحران انرژي
شهرهاي اروپايي تاريك مي شوند

كانال عصر ايران در تلگرام نوشت: بحران 
كمبود انرژي در اروپ��ا روز به روز ابعاد 
بزرگ تري پيدا مي كن��د و دولت هاي 
اروپايي ب��راي جبران كمب��ود انرژي 
صادراتي روسيه راهكارهاي مختلفي را 
در پيش گرفته اند. به گزارش سي ان ان، 
در حالي كه نورپردازي هاي ش��بانه در 
بسياري از بناهاي تاريخي و گردشگري 
شهرهاي اروپايي، به ويژه در برلين آلمان خاموش است، اين راهكار در حال تسري به بسياري ديگر از 
شهرهاي اروپايي است. شهرهاي اروپا در اوج فصل گرما براي كاهش مصرف برق خاموش مي شود و 
همزمان اروپايي ها نگرانند كه با آغاز فصل پاييز و سرما حتي در گرم كردن خانه ها با مشكل جدي 
مواجه باشد.  بس��ياري از كش��ورهاي اروپايي راهكارهايي را براي غلبه بر مشكل كمبود انرژي در 
پيشرفته اند و توصيه هايي را به شهروندان براي صرفه جويي در مصرف انرژي اعالم مي كنند. در آخرين 
نمونه از اين دست توصيه ها، »پدر و سانچز« نخست وزير اسپانيا براي صرفه جويي در مصرف انرژي از 
كارمندان خواست بدون زدن كراوات به محل كار خود بروند تا به صرفه جويي در مصرف انرژي در 
بخش هاي دولتي و خصوصي كمك كنند.  سانچز در يك نشست خبري در حالي كه خود نيز كراوات 
نزده بود، گفت: »خود او نيز كراوات نمي زند و شهروندان از همين طريق هم مي توانند در مصرف انرژي 
صرفه جويي كنند.« او گفت كه با نزدن كراوات در سر كار نياز به تهويه هوا كمتر احساس مي شود و از 
همين رو در مصرف انرژي صرفه جويي مي شود.  اسپانيا كه حدود يك ماه است با موج گرماي بي سابقه 
۴۰ درجه و حتي بيشتر دست وپنجه نرم مي كند، از شهروندان خواسته شده براي كاهش مصرف برق 
از سيستم هاي تهويه هوا كمتر استفاده كنند.  كشور اتريش نيز همانند آلمان، براي اولين بار با كاهش 
نور روشنايي عمومي سطح شهرها، سياست هاي صرفه جويي در مصرف انرژي را آغاز كرده است.  در 
حالي كه نورپردازي شبانه مكان هاي تاريخي در شهر »لينز« متوقف شده است، برنامه هاي مشابهي 
براي شهر سالزبورگ نيز در حال انجام است. چراغ هاي ساختمان هاي عمومي، جاذبه هاي گردشگري 
و پاركينگ ها نيز در شب خاموش مي مانند. برنامه هاي مشابهي در بلژيك و فرانسه هم وجود دارد. 

و ما چه مي دانيم كه »روح االمين« چه كشيده است!
سعيد آجرلو در كانال تلگرامي خود نوشت: و ما چه مي دانيم كه »حسن روح االمين« چه كشيده. خود، 
چه ها »كشيده« تا چنين طرحي بر تابلو »كشيده«؟ و اگر در شنيدن و خواندن كربال چنين اثري است 
پس به مصداق »اگر اين است تأثير شنيدن... شنيدن كي بود مانند ديدن« با اين تصوير روح االمين، راه 
پرواز فراخ و مسير آسمان هموارتر و حقيقت عيان تر است. اينها نه تصاويري عادي كه شرحي جانكاه و 
سوزناك از نيمه روزي دردناك به وسعت تمامي تاريخ است. به قول سيدمرتضي آويني نيمه روزي كه 
»قلب تپنده تاريخ« است. واقعاً و بدون تعارف، قلم و سخن در مقابل اين تصوير در حيرت و عاجزند. در اين 
معجزه تصوير، رازها نهان و سخن ها پنهان و معناها متبلور. چه مي شود گفت؟ جز آنچه سايه در ستايش 
سكوت گفته: »نشود فاش كسي آنچه ميان من و توست... تا اشارات نظر نامه رسان من و توست« و در 
اين نظربازي و خاموشي خود اسرار فراوان، نهان است. از درياي اين نقش شايد قطره اي را بتوان برداشت 
و به قدر وسع، تشنگي كم كرد كه »آب دريا را اگر نتوان كش��يد... هم به قدر تشنگي بايد چشيد.« آن 
بزرگواري كه در اين تصوير روي اسب خسته و تنها و غريب رو به افتادن است، مردي است 6۳ ساله كه با 
دعوت شماري از دوستدارانش به سمت كوفه آمد كه خود گفت: » اي شبث بن ربعي و اي حجار بن ابجر 
و  اي قيس بن اشعث و اي يزيد بن حارث، آيا شما به من ننوشتيد: ميوه ها رسيده و باغ ها سرسبز شده و تو 
بر لشكري آماده ياريت وارد خواهي شد؟« و بعد از آن هزاران مشتاق از آن همه دعوت از آن خيل مدعيان، 
اندكي باقي ماند؛ چنانكه در شب دهم محرم، خواهر بزرگوارشان را اضطراب از پريشاني اين جمع پديد آمد 
و هر لحظه بيم كمتر شدن. از آن شب پريشاني زينب)س( تا لحظه اي كه روح االمين نقش كرده در عصر 
عاشورا، از آن جمع كوچك هم ياري باقي نمانده و از كوچك تا بزرگ »زير شمشير غمش رقص كنان« 
رفته اند. شمار دردها از بيان، عظيم تر و از ش��مارش بيرونند؛ چنانكه كوه را توان ايستادن و خم نشدن 
مقابل وقايع ظهر تا عصر عاشورا نبود و نيست. با هر كدام از اين داغ ها، فرزند رسول اهلل يك بار جان داده و به 
احتضار رفته كه شرحش عيان است اما حقيقت درد و غم و مصيبتش فراتر از توان و وسعت قلب آدميان. 
آن لحظه اي كه روح االمين كشيده ابتداي ماجرايي است كه انتهايش را جرئت و توان كشيدن نيست. 
از »فسقط الحسين من فرسه« تا »والشمر جالس علي صدره« و تا وحشي گري سنان بن انس و خولي. 
سربسته بماند بهتر است. شمشير جهالت و ارتجاع و انحراف بر پيكر خورشيد حقيقت و آفتاب انسانيت 
فرود آمد در نبردي به بزرگي تاريخ و بزرگ تر از تاريخ. »نبردي براي همه بشريت« شايد بتواند نامي 

براي اين تابلو باشد. مردي تنها، تشنه، بي ياور در ميان حيواناتي درنده...

ثمرات اشك بر اباعبداهلل)ع(
حجت االس��الم س��يدمحمدمهدي ميرباقري در توئيتي نوشت: اشك 
و مصيبت مقدمه اتفاقات مهمي اس��ت. در ق��دم اول موجب بصيرت، 
صف بندي و موضع گيري در مقابل دش��من و س��پس قتال و درگيري 
مي شود كه نتيجه آن جمع شدن بساط شيطان است. از ديگر بركات اين 

پيوند عاطفي نيز تطهير جبهه مؤمنين است.   

اينجا پايتخت كره جنوبي است!
علي بيطرفان در توئيتي نوشت: اينجا سئول، پايتخت كره جنوبي  است. 
اين اتفاق اگر در يك روستاي دورافتاده در ايران رخ دهد براندازان آن 
را دليل قطعي بر عدم مش��روعيت حكومت ايران و استداللي بر لزوم 

براندازي مي دانند! 

 علت اوضاع اسفبار
 اقتصاد تركيه چيست؟

حسين قوامي در توئيتي نوشت: خيلي خالصه بخوايم بگيم، هزينه باالي 
انرژي و كاال در جهان و كاهش ارزش لير تركيه باعث شده قيمت ها در 
تركيه باال بره و تورم تا ۸۱ درصد ايجاد شود. يعني االن اجناس فوق العاده 
اونجا گرون شدن و هنوز هم تغييري در حقوق و... انجام نشده. وضعيت 

وحشتناكي تو تركيه حكمفرماست...
سيده آزاده حكيم نيز در اين خصوص نوشت: تورم در تركيه به ۸۱ درصد 
رسيد! تركيه توسط هيچ نهاد و كشوري تحريم نيست؛ با امريكا، اروپا و 
اسرائيل هم كه روابط دوس��تانه دارد؛ غربگراها پاسخ دهند، علت اوضاع 
اسفبار اقتصاد تركيه چيست؟ اگر ارتباط با غرب و رژيم صهيونيستي عامل 

نجات و پيشرفت اقتصادي است، اوضاع امروز تركيه چه توجيهي دارد؟

 »تساي اينگ« 
جايگزين »زلنسكي« مي شود؟

كاربري با نام »اميررضا« توئيت كرد: جنگ اوكراين كه شروع شد، يهو 
غرب زده ها احمد مسعود رو فراموش كردند و همشون شروع كردن دم 
زلنسكي گرفتن. حاال جنگ تايوان كه شروع بشه به نظرتون زلنسكي رو 
ول ميكنن و اسم »تساي اينگ« رو هي ميارن به عنوان اسطوره  مقاومت 

يا در كنار تساي اينگ به تعريف و تمجيد از زلنسكي هم ادامه ميدن؟
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