
  مهديجهانتيغي:
توئيتر فدراسيون فوتبال امريكا، تصوير پرچم ايران را بدون 
آرم آن منتشر كرده است. وقتي مي گوييم تخريب و اهانت 
به پرچم ايران يك پروژه امريكايي اس��ت، يكي از اس��ناد 

آشكارش همين است كه مشاهده مي فرماييد.
  كاربريبانام»نزديكصبح«:

تيم ملي فوتبال امريكا نام اهلل را از پرچم ايران حذف و منتشر 
كرده! اون پرچم صاحبش خود خداست، ان شاء اهلل خدا هم 
تيم ش��ما رو از جام جهاني و هم حكومت شما رو از صحنه 

روزگار حذف خواهد كرد. 
  محمدشيرواني:

اكانت رسمي توئيتر فدراسيون فوتبال امريكا پرچم بدون 
»اهلل« ايران رو گذاشته در صفحه اش! ما كه ميدونيم دعواي 
اصلي سر كلمه اهلل  است، اما  اي كاش وزير ورزش يه حركتي 

براي اينجور رفتارهاي خصمانه بزنه. 
  حامدرجايي:

عداوت امريكايي با  پرچم ايران؛ نيات دروني آشكار شد. 
  طاهاعسكري:

احمق هاي درجه ي��ك! نام خ��دا رو با فتوش��اپ از پرچم 
ايران حذف مي كنيد! به زودي با ش��هاب و س��جيل، قدر و 
قيام، ذوالفق��ار و زلزال، از منطقه حذف خواهيد ش��د و در 

خليج خوك ها خواهيد خزيد... 
  سعيدبامرام:

تيم ملي فوتبال امريكا ن��ام اهلل را از پرچ��م ايران حذف و 
منتشر كرده! اگر اين توهين به مليت و نقض قوانين توئيتر و 

اينستاگرام نيست، پس چيه؟
  كاربريبانام»صدرا«:

قسم به همون »اهلل« كه از پرچم ايران حذف كردي، نابودت 
مي كنيم. 

  احمدروستايي:
اينكه پرچم ايران را تحريف و اسم اهلل را حذف مي كنند، نشان 
مي دهد خصومت آنها دقيقاً كجاست. آرزوي شان همين است 
كه بي پرده نشان دادند. ايران دس��ت از اهلل بكشد. مثل همه 
گذشتگان تان زير خاك مي رويد و آن روز را نمي بينيد. به اميد 

باخت مفتضحانه امريكا در روز سه شنبه. 
  عبدالمجيدخرقاني:

نبينم يه وقت خسته بشين، تا ميتونيد با پرچم زيباي ايران 
تايم الين رو زيبا كنيد، صداي جيغ و فرياد تجزيه طلبا بلند 

شه، بخنديم يكم. 
  كاربريبانام»هيچ«:

اين رسانه امريكايي با خباثت تمام آرم وسط پرچم ايران رو 

حذف كرده، امريكايي ها از آرم وسط پرچم ايران نگذشتن، 
ببينيد اگه دستشون بهتون برسه چه باليي سرتون ميارن. 

  سمانهصالحي:
متأس��فانه يك نس��خه  ايراني از كي روش در فدراس��يون 
فوتبال مان نداريم تا در مقابل اين اقدام اكانِت رسمي توئيتِر 
فدراس��يوِن فوتباِل امريكا كه پرچم اي��ران را بدون »اهلل« 
گذاشته اس��ت، يك برخوردي، حرفي، سخني، نشد حتي 

يك توئيتي، چيزي بگويد. 
  كيانمهزاد:

انتشار تصوير پرچم ايران بدون لوگو در اكانت توئيتري تيم ملي 
امريكا آن هم با عنوان »همه چشم ها به سه شنبه است« يك معنا 
بيشتر ندارد و آن هم اينكه مي خواهند پيش از بازي فشارهاي 
سياسي و رواني ايجاد كنند و استرس مضاعفي به بچه هاي تيم و 

مردم ايران بدهند تا از بازي سوءاستفاده سياسي كنند.

دعواياصليبرسركلمه»اهلل«است
واكنشكاربرانشبكههاياجتماعيبهتحريفپرچمايراندرتوئيترتيممليفوتبالامريكا

صفحهايتوئيتريمتعلقبهتيممليفوتبالامريكادرتصويريكهازرتبهبنديفيفامنتشر
كردهوازاهميتبازيروزسهشنبهنوشته،پرچمايرانرابدونعالمت»اهلل«نشانداده
است.كاربرانشبكههاياجتماعيتحريفپرچمايرانراخصومتامريكاييهاوتوهين

بهملتايراندانستندوازدستگاههايمسئولخواس�تندرسماًبهاينتوهينواكنش
نشاندهند.كاربراناينتوئيترانشانهايدانستندكهمشخصميكنداهانتهابهپرچم
ايرانازكجانشئتميگيرد.درادامهبخشهاييازواكنشهايكاربرانرامروركردهايم.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

»تقوا«كمشهمانسانرانجاتميدهد
آيتاهللمجتبيتهراني)ره(:

: و بين خودت و خدا ستري  ، ِستراً َو إن َرقَّ »َواْجَعل بَينك َو بَيَن اهللِهّ
قرار بده، اگرچه نازك باش��د.« )نهج البالغه، حكمت۲۴۲( يعني 
حريمي هر چند ن��ازك، بين خودت و خ��داي خودت حفظ كن. 
خدا شاهد است كه بهترين امتحان براي بشر، حوادث همين عالم 
است. آن كه تقوا دارد، اگر چه كم، ما مي بينيم در حوادثي كه پيش 
مي آيد، مي تواند خودش را حفظ كند. آن كه تقوا ندارد، وقتي در اين 

حوادث قرار بگيرد، آنجاست كه عجيب انحراف پيدا خواهد كرد. 
 تقوا! تقوا! انس��ان اگر تقوا پيدا كند، به ي��ك معنا خيالش راحت 
مي شود. اين، مثل كسي مي ماند كه در اجتماعي كه همه بيمار 
هستند و بيماري شان مسري است، واكسن زده وارد مي شود، لذا 
علي)ع( در نهج البالغه مي فرمايد: تقوا كمش هم كه شده انسان را 

نجات مي دهد. تقوا ناجي انسان است. 
منبع:كانال تلگرامي نشر بيانات و معارف علماي اسالم

   آیينه نفس

يكبُردفوتباليو8شكستفرافوتبالي!

يكي از فعاالن توئيتر با نام كاربري »زيدان« نوشت: بازيكن امريكايي با بي شرمي تمام مياد 
دست كثيفش رو با لباس عكاس پاك ميكنه تا توپ رو پرتاب كنه. اگه اين كار رو يه بازيكن 
ايراني كرده بود اول از همه ما خودمون يقش رو مي گرفتيم ولي االن همه رسانه هاي پولي 

دروغگو خفه شدن چون پرداختن بهش سودي نداره براشون. 

عليرضا زادبر در توئيتي نوش��ت: مبارزه هم »اخالق« مي خواهد. اخ��الق مبارزه را بايد از 
مصلحين اجتماعي و رهبران آموخت. ابتداي انقالب ش��عار مي دادند: »شاه زنازاده است، 
خميني آزاده است«. آيت اهلل بهشتي وقتي شنيد برآشفت، با عصبانيت گفت: اين چه شعاري 

است! رضاشاه ازدواج كرده بود، محمدرضا زنازاده نبود. اين شعارتان حرام است!

عليرض��ا محمدلو در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: فوتبال در عصر حاضر، بزرگ ترين 
نماد صنعت فرهنگ و سرگرمي محسوب 
مي شود. از طرفي نيز بارها از شعار فوتبال 
عاري از سياس��ت س��خن گفته ش��ده اما 
مدعيان اين ش��عار ب��راي همجنس بازي 
هش��تگ، ترند و روس��يه را از مس��ابقات 
تحريم كرده اند و البته براي محكوم كردن 
نژادپرستي، زانوهاي نمايشي بر زمين چمن 
كوبيده  و براي مرگ جورج فلويد، يك دقيقه! 
سكوت كرده اند. اين فوتبال نشان داده است 
در مقابل واقعيت هاي روز، بي تفاوت نبوده و 
عالوه بر وجه سرگرمي، ظرفيت ديپلماتيك 
داشته و يك زبان گلوبال)فراگير( در خدمت 
معاني و سياس��ت هاي كاناليزه ش��ده قرار 
مي گيرد )مثل اينكه براي انفجار در فرانسه 
سياه بپوش��د ولي در قبال بمباران يمن و 
فلسطين و... سكوت موذيانه و كامالً سياسي 
اتخاذ كند(. با در نظر گرفتن اين ديدگاه به 
ظرفيت هاي پديده مدرن��ي چون فوتبال، 
به خوانش نتايج و پيامدهاي برد ش��يرين 
اي��ران مقابل ول��ز در جام جهان��ي ۲۰۲۲ 

مي پردازيم:
۱( شكست مارپيچ سكوت مهندسي شده: 
با ليدري برخي س��لبريتي ها كه قهر مردم 
ايران)!( از تيم ملي ايران را القا مي كردند كه 
با حضور شاد مردم در ميادين شهرها مهيا 
شد )انرژي متراكم و دعاي وسيع مردم به 

ذهن و قلب فوتباليست ها منتقل شد(.

۲( شكست فيلترينگ حبابي برساخته: قبل 
از بازي القا مي شود كه مردم سوگوارند، بعد 
از بازي ديكته مي شود كه مردم خوشحالند! 
با ليدري سعودي نش��نال و رفقاي لندي، 
سعودي و امريكايي اش كه مردم را در فجازي 
گروگان گرفته بودند و فركانس غم و شادي 
مردمي را تنظيم دستي مي كردند )استوري 
سعيد عزت اللهي نشان داد فيلترينگ حبابي 

تا حدودي شكسته شده(.
۳( شكس��ت پروژه دوقطبي سازي مذهبي 
غيرمذهبي كه با حضور اقشار مختلف و متنوع 
مردم از جمله روحانيون و طالب و قش��ر به 
اصطالح ارزشي و حتي پليس امنيت در كنار 
مردم و براي ايران با لبان خندان رقم خورد. 

۴( شكس��ت دكترين نف��رت و آنفلوآنزاي 
نيوريوركي كه طي دوم��اه اخير پخت و پز 

ش��ده بود)ايراني مقابل ايران و ايراني و... ( 
و با يك برد شيرين همراه با حمايت پرشور 
مردم روي سكوها و داخل خانه ها و همچنين 
حضور خودجوش، بدون فراخوان و پرتنوع 

مردم در خيابان ها صورت گرفت. 
۵( شكس��ت محاص��ره تبليغات��ي منفي، 
متراكم، فيك، ي��أس آور و س��ياه بيگانه با 
تغيير خط خبري داخل��ي و بين المللي به 
سمت پيروزي و ش��ادي ايران)طي دو ماه 
اخير با ح��دود ۴۰ هزار خب��ر دروغ، افكار 
عمومي را تحت بمباران خبري تحليلي قرار 

داده بودند(.
۶( شكس��ت پ��روژه كثي��ف و موذيان��ه 
هويت ستيزي ذيل تحقير نمادهاي ملي و 
مذهبي با سرودي كه در ابتداي بازي خوانده 
شد و سجده شكري كه در انتهاي بازي شاهد 

بوديم. تالش بر اين بود كه از مسير تحقير و 
تضعيف نمادها، وجوه معرفتي را ترور و ابعاد 
هنجاري را به انزوا و حذف نزديك كنند. برد 
امروز يك ري برندينگ مختصر از نمادهاي 

ملي و مذهبي بود. 
۷( شكست پروژه ناامن سازي، آنارشيسم، 
آشوب و القاي فضاي دهه شصتي براي ايران 
كه اين شادي فوتبالي سراسري، يكدست و 
مردمي، به عنوان خط شكن اين ماجرا عمل 
كرد )ترورهاي اخير درصدد س��اخت تونل 

وحشت  از خيابان ها بود(.
۸( شكست جوالن فيك نيوزها: بر آسمان 
ذهن و روان مردم و افش��اي فريب و دروغ 
بزرگي به نام حمايت از مردم ايران، با رقص 
و پايكوبي بع��د از باخت مقاب��ل انگليس و 
س��كوت و بايكوت بعد از ب��رد تيم ملي كه 
اس��توري برخ��ي از بازيكنان تي��م ملي و 
كنش��گري س��رمربي پرتغالي مان در خط 
مقدم جنگ رواني فوتبال��ي اين چند روز 
اخير كه bbc در رأس آن قرار داشت، حاكي 

از اين ماجراست. 
ش��ايد در برخ��ي بندها اندك��ي اغراق هم 
چاشني سخن شده باش��د ولي هدف اين 
است كه نس��بت به ظرفيت هاي محيطي، 
ابزاره��اي م��درن و وج��وه بين المللي در 
جنگ ه��اي هيبري��دي ام��روزي غاف��ل 
نش��ويم. برد امروز از هر جهت شيرين بود. 
هم به خاطر متن فوتبال��ي و هم به خاطر 

فرامتن هاي فراگيرش... 

بيشرميبازيكنامريكايي مبارزههماخالقميخواهد

چطوراينقدربيوطنشدي؟!
مصطفي مطيعي در توئيتي نوش��ت: 
مزدك ميرزايي چقدر حقير ش��دي، 
ببين كجا وايستادي؟ تو قطعاً به خاطر 
پشت كردن به وطنت خير نمی بينی. 
ياركشي هاتون ديگه جواب نخواهد داد. 
جايي كه ملت ايران خوشحالن، شما 

ناراحتي! وطنت رو چند فروختي؟!
علي صدري نيا هم در همين خصوص 
نوشت: چقدر دلم براي مزدك ميرزايي سوخت... چقدر ترحم برانگيز... چقدر سخته كه آدم كارمند 
اجنبي باشه، گوشش دست بن سلمان باشه و در شادترين لحظات ملتش هم مجبور باشه اداي 

غمگين ها رو دربياره تا به سرنوشت خاشقجي دچار نشه!
سيدمحمود رضوي نيز در همين خصوص توئيتي كرد: آقاي مزدك ميرزايي چي شد كه اينجوري 
بي وطن شدي؟! چند دقيقه قبل فيلم صحبت هاتو ديدم، خيلي حقير، رقت آور و ترحم برانگيز بودي!

باورتانراتغييردهيدتادنيايتانتغييركند
كانال تلگرامي »دانستني ها« نوشت: 
تا سال ۱9۵۴، باور تمام دنيا بر اين 
ب��ود ك��ه انس��ان ب��ا توج��ه ب��ه 
محدوديت هاي فيزيك��ي كه دارد، 
هيچ گاه نخواهد توانست يك مايل را 
زير چهار دقيقه بدود! تا اينكه راجر 
بنستر در مسابقه اي، يك مايل را در 
كمتر از چهار دقيقه دويد! از آن پس 
در مدت يك سال، حدود ۲۰ هزار نفر اين ركورد را زدند و كم كم اين كار به سطح دبيرستان ها 
كشيده شد! چه چيزي فرق كرد در عرض يك سال؟ هيچ  چيز، جز يك كلمه، »باور« باور به 

شدن، باور به امكان...! باوراتون رو تغيير بديد تا دنياتون تغيير كنه. 

چرابيشتردرفصلسرمادچارآنفلوآنزاميشويم؟
در پستي تلگرامي در پاسخ به اين سؤال 
كه »چرا بيشتر در فصل سرما دچار 

آنفلوآنزا مي شويم؟« مي خوانيم:
۱( هواي سرد سيستم دفاعي بدن را 
ضعيف مي كند و كمبود نور خورشيد 
سطح ويتامين D را كاهش مي دهد 
كه باعث آسيب پذيري بيشتر سيستم 

ايمني بدن مي شود. 
۲( عالوه بر اين، زماني كه هواي سرد را استنشاق مي كنيم، رگ هاي خوني بيني منقبض مي شوند 
تا از اتالف گرما جلوگيري شود. اين مي تواند از رسيدن گلبول هاي سفيد خون )مبارزه كننده هاي 
ميكروب ها( به غشاهاي مخاطي و مبارزه با همه ويروس هايي كه تنفس مي كنيم، جلوگيري كند 
و به آنها اجازه دهد بدون مانع از سيستم دفاعي عبور كنند. )ممكن است تا حدي به همين دليل 

باشد كه وقتي با سر خيس از خانه خارج مي شويم، مريض مي شويم.(
۳( اگرچه هواي بيرون ممكن است مرطوب به نظر برسد، اما خود هوا خشك است، زيرا رطوبت 
خود را از دست مي دهد )قانون ترموديناميك( و شرايط خشك محيطي ايده آل براي انتشار 

ويروس آنفلوآنزا فراهم مي كند. 

سعيكنيميكديگررابفهميم
كانال تلگرامي »هشت بهشت« با انتشار تصوير 
فوق نوش��ت: آن مرد از وجود م��ار درون غار 
بي خبر است! آن زن هم از وجود سنگ روي مرد 
بي خبر است! زن با خودش فكر مي كند كه من 
در حال سقوط هستم، نمي توانم باال بروم چون 
مار دست مرا نيش زده اس��ت! چرا مرد كمي 
بيشتر از قدرت خود استفاده نمي كند و مرا باال 
نمي كشد؟! مرد با خود فكر مي كند كه من درد 
زيادي را تحمل مي كنم، ب��ا وجود اين با تمام 
توان دست زن را گرفته ام، چرا زن كمي تالش 

نمي كند و خود را باال نمي كشد؟!
نتيجه راهبردي: حقيقت اين اس��ت كه شما 
فشاري را كه روي ديگران است، نمي بينيد، ديگران هم فشاري را كه روي شما هست، نمي بينند! 
زندگي اينگونه است! سر كار، در خانواده، فاميل، دوستان و آشنايان! ما بايد سعي كنيم يكديگر 
را بفهميم و درك متقابل از هم داشته باشيم! ياد بگيريم متفاوت از قبل فكر كنيم، شايد كمي 
عميق تر، واضح تر و در تعامل بيشتر با ديگران باشيم! اندكي فكر كردن و صبور بودن نتايج بزرگي 
را در پي خواهد داشت! با يكديگر مهربان باشيم! هر كسي را كه در اطراف خود مي بينيد در حال 

جنگيدن در زمين جنگ زندگي خود است!

قطرازهمينحاالبرندهجامجهانياست
كانال تلگرامي »مطالعات راهبردي 
امري��كا« در اس��تناد به خب��ري از 
»توربونيوز« نوشت: قطر، اين كشور 
كوچك حاشيه خليج فارس كه غني 
از منابع نفت و گاز است، تاكنون بالغ 
ب��راي  دالر  ۲۰۰ميلي��ارد  ب��ر 
زيرساخت ها هزينه كرده تا بيش از 
يك ميليون بازديدكننده را در طول 
يك ماه پرشور ورزشي در جام جهاني قطر ميزباني كند. عربستان سعودي به تنهايي صدها 
پرواز به مقصد قطر اضافه كرد تا امكان رفت و آمد هواداران را در طول جام جهاني فراهم كند، 
به عالوه اينكه امكان سفرهاي زميني را نيز تسهيل كرده است. انتظار مي رود اقتصاد قطر با 
رشد ۴/۶درصدی در سال۲۰۲۲ همراه شود، اين در حالي است كه در سال۲۰۲۱ ميزان اين 

رشد ۱/۵درصد بود. 
جام جهاني قطر نه تنها جايگاه قطر را در نقشه جهاني به عنوان مركز گردشگري بين المللي و 
فعاليت هاي تجاري ترسيم مي كند، بلكه رونق بزرگي براي اقتصاد اين كشور به همراه خواهد 
داشت و با وجود مبالغ هنگفتي كه قطر براي ارتقاي زيرساخت ها، بخش گردشگري، توليد 
برق، مخابرات و اينترنت ۵G و حمل و نقل هزينه كرده است، از همين حاال اين كشور را بايد 
برنده بزرگ جام جهاني خواند، چراكه در سال هاي آتي نتيجه سرمايه گذاري خود در بخش 

گردشگري را خواهد ديد. 
اقتصاد قطر نه تنها از طريق س��رمايه گذاري ها و افزايش گردش��گران در طول جام جهاني 
تقويت مي شود، بلكه از صادرات بيشتر سوخت هاي فسيلي در بحبوحه افزايش تقاضا از سوي 

كشورهاي اروپايي نيز بهره مي برد. 
تعداد ورودي هاي بين المللي به اين كش��ور ۱۶۲ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته 
و به ۲/۲ميليون نفر در سال۲۰۲۲ رسيده است كه با نرخ رشد بي سابقه ۷/۶درصدي همراه 
مي شود و در عين حال پيش بيني مي شود سرمايه گذاري ها براي ارتقاي جاده ها، راه آهن ها و 

فرودگاه ها، بخش ساخت وساز را تا ۷/۳درصد در سال ۲۰۲۲ تقويت كند. 
از نظر درآمد احتمالي بليت فروشي، حدود ۳۶۰ ميليون دالر براي قطر در ۶۴ بازي در طول 
جام جهاني كسب مي شود و ۲۷شريك تجاري فعال توسط فيفا و جام جهاني قطر نيز حضور 

دارند كه مجموع درآمد حمايت مالي آنها به ۱/۷ميليارد دالر مي رسد. 
س��رمايه گذاري هاي عظيم زيرس��اختي همچنين  ميليون ها فرصت شغلي را در بخش هاي 
كليدي از جمله ساخت وساز، امالك و مستغالت و گردشگري ايجاد كرده است. نرخ بيكاري در 
قطر از ۱/۸درصد در سال۲۰۲۱ به ۰/۷درصد در سال۲۰۲۲ كاهش مي يابد، همچنين انتظار 
مي رود افزايش فرصت هاي ش��غلي باعث افزايش تقاضاي داخلي شود و پيش بيني مي شود 
هزينه هاي مصرف واقعي خانوارها در سال۲۰۲۲ به ميزان ۶/۳درصد در مقايسه با ۳/۷درصد 

در سال۲۰۲۱ افزايش يابد. 

ركوردجديدبرايتيممليفوتبالاستراليا
درجامجهاني

كانال هاي خبري نوشتند: براي اولين بار پس از جام جهاني ۱9۷۴، استراليا در 
يك بازي جام جهاني گلي دريافت نكرد. نخستين بار استراليا در جام جهاني 

۱9۷۴ در بازي مقابل شيلي توانسته بود از دروازه خود محافظت كند. 

خبريخوبازتوسعهصادرات
مهدي قاسم زاده در كانال تلگرامي خود نوشت: پس از ثبت ركوردهاي تازه از 
افزايش تجارت و صادرات كشورمان با كشورهاي همسايه و اعضاي سازمان هاي 
منطقه اي بزرگ همچون اكو، شانگهاي و اتحاديه اوراسيا، تازه ترين اطالعات 
حاكي از جهش تجارت با آفريقاي جنوبي )از كشورهاي گروه بريكس( است، 
افزايش ۱۳۵ درصدي صادرات به اين كشور در هفت ماهه اول امسال نسبت 
به مدت مشابه در سال۱۴۰۰، مي تواند يك خبر خوب و گوياي موفقيت دولت 

سيزدهم در زمينه توسعه صادرات به كشورهاي همسايه و همسو باشد!

كشفمومياييهاييبازبانهاييازطال
ايسنا خبر داد: باستان شناسان مصري با كاوش در بخشي از گورستان »قويسنا« در 
استان »منوفيه« چند موميايي كشف كردند كه در دهان شان زبان هايي از جنس 
طال قرار داشت. مصريان باستان به اين دليل زباني از جنس طال در دهان موميايي 
قرار مي دادند كه فرد متوفي بتواند در جهان پس از مرگ با »اُزيريس«، ايزد جهان 

زيرزمين و زندگي پس از مرگ در اساطير مصر باستان ارتباط برقرار كند. 

سوژهايكه»بيل«
بهدستخبرنگارانميدهد!

كانال تلگرامي »محيا« نوشت: گرت بيل، ملي پوش رئال مادريدي ولز، تو 
پست اينستاگرامي خودش وقتي مي خواست خبر تولد فرزند چهارمش 
رو بده، نوشت: »بسيار خوشحالم كه بايد ورود يك پسربچه رو به اين دنيا 
خوشامد بگم.« بيل كه اين روزا تو باشگاه لس آنجلس امريكا توپ مي زنه، 
حسابي هواي بچه هاشو داره و معموالً قبل و بعد هر بازي يه زماني رو به 
چرخوندن بچه هاش تو مستطيل سبز دوست داشتني فوتبال مي گذرونه. 

كاري كه تو اين سال ها سوژه خيلي از خبرنگارها بوده هميشه!
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