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درباره اظهارات اخیر مصلحی ؛رییس ستاد انتخابات کشور:

سیاسی

   ســرویس سیاســی - روایت وزیر اطالعات احمدی نژاد از رد صالحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 با واکنش های بسیاری همراه 
بود و خاطر افکار عمومی را به شدت آزرد.

 راز  رد صالحیت هاشمی فاش شد 

شورای نگهبان هنوز از زیر بار آن 
همه انتقادی که بعد از اعالم نظر خود در 
انتخابات جاری و عدم احراز صالحیت 
امثال الریجانی و جهانگیری روانه اش 
شد، خارج نشده بود که حیدر مصلحی 
به نحوی آن را در ســیبل انتقادات قرار 

دارد. 
دولــت  اطالعــات  وزیــر 
احمدی نــژاد در نشســت خبــری 
خود اظهاراتی داشــت که باید آن را 
تکان دهنــده توصیــف و تلقی کرد. 
او بــه انتخابات92 و احراز نشــدن 
صالیت مرحوم هاشــمی رفسنجانی 
اشــاره کــرد و گفت: »خیلــی وقتها 
شــورای نگهبان براساس کالن نظام 
تصمیم گیری می کنــد، وقتی اینجور 
باشد یک جاهایی هزینه  - فایده را در 
نظر می گیرد. کار عاقالنه این است که 
بنشــینی و هزینه فایده کنی تا آنچه که 
کمترین هزینه و بیشــترین فایده دارد 
را عملی سازی. شورای نگهبان یکی 

از بحث های جدی اش همین است.«
مصلحی افــزود: »من در دوران 
وزارتم در مورد یکی از شخصیت هایی 
که جایگاه قابل توجهی هم داشــت 
بررســی هایی انجــام دادم در کف 
خیابان نشان می داد این آقا اگر بیاید، 
رأی می آورد. در بررســی هایم تأیید 
صالحیــت و رد صالحیــت آن فرد 
و هزینــه فایده هرکــدام از آن ها را 
مشخص کردم. بعد جمع بندی کردم 
و این جمع بندی را به دستگاه هایی که 
باید، ارائه کردم و در نهایت شــورای 
نگهبان از من دعوت کرد بیایم و این 
هزینــه فایده را توضیح دهم که رفتم 
و در دو صفحــه ایــن موضوع را به 

آنان گفتم«.
وی ادامه داد: »در این بررســی که 
به شــورای نگهبان ارائه شد تمام ابعاد 
را دیــده بــودم و چیزی نبود که از قلم 
افتاده باشد. فقط یکی از آقایان حقوقدان 
شورای نگهبان از من پرسید شخصیت 
ایــن فرد چه می شــود؟ گفتــم من با 
شخصیت کاری ندارم من دارم هزینه 
فایده برای نظــام می کنم. بله، ممکن 

است یک شخصیت گاهی الزم باشد 
که فدای نظام شــود. ما این همه شهید 
دادیم و شــخصیت هایی مثل شــهید 
بهشــتی را برای انقالب و نظام دادیم، 
پس گاهی الزم است شخصیت هایی 

را برای نظام کنار بگذاری«.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شــورای نگهبان نیز در واکنش به این 
سخنان در صفحه توییتر خود نوشت: 
» آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را 
در جلســه شورا بیان نکرد و نسبت به 
دیگر مطالب کلی ایشــان نیز به شدت 
اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. 
نمی خواهم برخورد آقایان را در جلسه 
با ایشان بگویم. شورا گزارش نهادهای 
قانونی را بررســی می کند و نهایتا بر 
اساس تشــخیص و رای اعضا نتیجه 

اعالم می گردد.«
پاســخ کدخدایی همان طور که 
انتظار می رفت ختــم ماجرا نبود زیرا 
اظهارات و روایت مصلحی از ماجرای 
رد صالحیت هاشمی رفسنجانی افکار 
عمومی را که در آســتانه انتخابات و با 
توجه به ردصالحیت های انجام شده 
حساس تر از هر وقت دیگری است، را 

سخت شوکه کرده است. 

از همین رو اســت که شــاهد 
واکنش های متعدد و مختلفی هستیم. 
یکــی از این واکنش ها نیز اشــاره به 
اظهــارات کدخدایی در ســال های 
گذشته و پیرامون همین قضیه است. 
مثــال اینکه او در ســال 97 گفته بود: 
»خیلی ســاده انگارانه است که فرض 
کنیم مقامی به شورای نگهبان می آید 
و می گوید ایشــان رای مــی آورد و 
شورای نگهبان هم او را در صالحیت 
کند. خب در این صورت اصال شورای 
نگهبان نداریم. بلکه تعدادی آدم داریم 
که نه خدا سرشان می شود نه قانون و 
نه شــرع و اینجا نشسته اند تا هر کسی 
حرفی زد بر آن اساس عمل کنند. فکر 
نمی کنم چنین تصوری درست باشد 
که شــورای نگهبان را بــه اندازه یک 
جمع فرصت طلب تابع هوا و هوس 
و تابــع معادالت ناســالم تلقی کنیم. 
اصال ما در انتخابات ریاست جمهور 
رد صالحیــت نداریم. پس با جرات 
می گویــم که مرحوم آقای هاشــمی 

اصال ردصالحیت نشدند«.
قابــل توجه آنکه ســخنگوی 
شــورای نگهبــان در بهمن ماه 92 و 
در برنامه شناســنامه، نظر متفاوتی را 

عرضــه کرده و گفته بــود که اکنون 
از ســوی برخی کاربــران در فضای 
مجازی مورد توجه قرار گرفته است. 
کدخدایــی گفته بود: »نظر شــورای 
نگهبــان این بــود که او )هاشــمی 
رفسنجانی( رای نخواهد آورد و بهتر 

است در انتخابات شرکت نکند«.
واکنش ها به سخنان مصلحی اما 
بیش از این حرف ها است. مثال عباس 
عبدی، فعال سیاســی اصالح طلب در 
توییتی نوشت: »اگر دو دهه پیش کسی 
می گفت روزی برســد که فردی چون 
هاشــمی را یک روحانی درجه چند 
ردصالحیت کند و بــه قول خودش 
12 مجتعهد و حقوقــدان هاج و واج 
نظرش را بپذیرند؛ حتما چنین شخص 
پیشــگویی را به تیمارستان می بردند. 

ولی این هم رخ داده است«.
حسام الدین آشنا اما به این ماجرا 
واکنشــی توام با کنایه داشت و توییت 
کرد: »حضــرت حجت االســالم و 
المسلیمن جناب آقای حید مصلحی؛ 
از جنابعالی بابت روشن کردن بخشی 
مهم ، حســاس و ناشــناخته از تاریخ 
جمهوریت در نظام جمهوری اسالمی 

ایران سپاسگزاریم«. 

بیش از ۵۹ میلیون نفر واجد شرایط 
رای دادن هستند

سرویس سیاسی -  رییس ستاد انتخابات کشور گفت: از ۵9 میلیون و ۳1۰ 
هزار واجد شــرایط رای دادن در انتخابات 2۸ خرداد، یک میلیون و ۳92 هزار و 

1۴۸ رای اولی هستند. 
جمال عرف در نشست خبری با تبریک دهه کرامت گفت: در حوزه ریاست 
جمهوری بیش از ۶7 هزار صندوق رای را آماده و با ناظر نهایی کردیم. در حوزه 

شوراها هم 7۵ هزار صندوق  پیش بینی شدهاست.
 رییس ســتاد انتخابات از مشــارکت یک و نیم میلیــون نفر عوامل اجرایی 
نظارتی و بارزسی در انتخابات خبر داد و افزود: در نمایندگی های ایران در سراسر 

جهان۴۵۰ صندوق برای اخذ رای در نظر گرفته شده است.
عرف درباره واجدین شــرایط گفت: در این دوره یک میلیون و ۳92 هزار و 
1۴۸ رای اولی در این دوره خواهیم داشــت که 7۰۶ هزار و 9۸۸ نفر مرد و بقیه 

زن هستند.  
وی  همچنین از  ارســالکلیه اقالم انتخاباتــی اعم از صندوق الکترونیکی و 
غیرالکترونیک و احراز هویت به حوزه ها خبر داد و گفت: واکسیناسیون ۵ هزار 
و ۵۰۰ نفر از عوامل اجرایی انجام شــده اســت. ضمن اینکه با همکاری وزارت 
بهداشــت قرار شد با اســتفاده از واکسن ایرانی واکسیناسیون انجام شود و امروز 

قول دادند در کمیته اخالق موضوع مطرح شود.
معاون سیاســی وزارت کشور درباره اقدامات ستاد انتخابات برای برگزاری 
انتخابات پرشــور و تمهیدات پروتکل بهداشــتی، گفت: از مهرماه سال گذشته 
تمهیدات این انتخابات آغاز شــد و 12 جلســه شــخصا به صورت حضوری و 
ویدئوکنفرانسی با همه روسای ستاد انتخابات داشتم که یکی از بحث های اصلی، 

مشارکت حداکثری بود.
عرف با اشــاره به نشســتهای خود با نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی 
اظهار کرد: در این مدت ۶ جلسه با احزاب و گروه های سیاسی برگزار کردم. وزیر 
هم با استانداران و هم با فعاالن سیاسی جلسه داشت و همه تالش وزارت کشور 

این بود گروه های مرجع فعال شوند تا انتخابات پرشور داشته باشیم.
وی دربــاره چگونگی رســیدگی تخلفات انتخاباتی، اظهــار کرد: عناوین 
تخلفات انتخاباتی از زمان تبلیغات و روز رای گیری براساس قانون تصریح شده 
و بازرسی وزارت کشور و پیشگیری قوه قضاییه فعال هستند و از مجاری قانونی 
همه این مســائل دنبال می شــود. یکی از ستادها اصرار داشت در نقطه ای از شهر 
تجمع شــود و فرمانداری و ســتاد تامین برای رعایت مسایل بهداشتی گفتند که 

تجمع را به استادیوم انتقال دهند و این به معنای ممنوعیت نبود.  
 تمهیدات الزم برای برگزاری دور دوم هم پیش بینی شده است

عرف ادامه داد: یکی از مفروضات وزارت کشــور احتمال کشــیده شــدن 
انتخابات به دور دوم اســت که در این زمینه تعرفه های الزم چاپ و اگر دور دوم 

کشیده شد جمعه بعد دور دوم برگزار می شود.
رییس ســتاد انتخابات وزارت کشور در پاســخ به پرسش ایرنا درباره تایید 
صالحیت نامزدهای انتخابات شــوراهای اســالمی شهر و روستا گفت: براساس 
آمار نهایی  ۸۵ درصد ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 92.۵ 

درصد ثبت نام کنندگان شوراهای اسالمی روستا تایید نهایی شده اند.
وی ادامه داد:  ۴۳.۴۴ درصد ثبت نام کنندگان مجلس شــورای اســالمی 
و 2۶.1 درصــد ثبت نام کننــدگان مجلس خبرگان رهبــری تایید صالحیت 

نهایی شده اند.
عرف درباره برگزاری گردهمایی های انتخاباتی و رعایت نشدن پروتکل ها 
در همایش انتخاباتی اهواز، گفت: پروتکل ها همه چیز را مشــخص کرده است. 
مثاًل به آنها گفته شده است که ۳۰ درصد ظرفیت محل برگزاری یا فواصل شرکت 
کنندگان رعایت و همچنین از فضای باز و ماســک اســتفاده شود. روسای ستاد 

انتخابات می توانند این تعادل را برقرار و همایش ها را برگزار کنند.
رییس ســتاد انتخابات کشور افزود: ســتاد انتخابات، روسای ستادها، سپاه، 
بســیج و ناجا به موارد پروتکل های بهداشــتی رسیدگی می کنند و اگر الزم باشد 

به بازرسی می رود.
وی با بیان اینکه نباید برگزاری همایش ها را تعطیل کنیم، اظهار کرد: تعطیل 
کردن همایش ها و میتینگ ها مشــارکت حداکثری را زیر سوال می برد بنابراین از 
اعضای ســتاد انتخابات می خواهم تا آن دســتورالعملی که ۸ خرداد به آنها ابالغ 
کرده ایم را به اســتان ها و شهرســتان ها ابالغ کنند و گردهمایی ها و همایش ها با 

رعایت پروتکل ها برگزار شود.
عرف درباره برگزاری در خارج کشــور گفت: در حدود 1۰1 کشور و 1۳۳ 
نمایندگی  انتخابات برگزار می شــود و 2۳۴ شــعبه و ۴۵۰ صندوق برای این امر 

در نظر گرفته شده است.
عــرف ادامه داد: دولت کانادا متاســفانه به رغم تعهدات بین المللی نپذیرفته 
است که نمایندگی ما در آنجا شعبه و صندوق ایجاد کندو قرار شد در نزدیکترین 
شــهر مرزی به کانادا شعبه ایجاد شود تا ایرانیان عالقه مند  به رای دادن در کانادا، 

به آن شهر و شعبه مراجعه کنند.
معاون وزارت کشــور درباره میزان مشــارکت در انتخابــات گفت: میزان 
مشارکت در یک نظرسنجی ۳7 و در نظرسنجی دیگر ۴۸ درصد عنوان شده است 

که البته بخشی از نظرسنجی ها در فضای مجازی در اختیار همه است.
وی افــزود: فاصله 1۰ درصدی در نظرســنجی ها وجــود دارد. با دعوت از 
دستگاه های نظرسنجی، درباره این اختالف سوال کرده ایم و با آنها مجددا جلسه 
داریم تا ستاد انتخابات به عدد دقیق تری از میزان مشارکت و احتمال کشیده شدن 

انتخابات به دور دوم برسد.
عرف درباره رعایت پروتکل های بهداشــتی در روز اخذ رای تصریح کرد: 
زمان اخذ رای را افزایش داده ایم و یک ســاعت زودتر یعنی 7 صبح روز جمعه 
انتخابات آغاز می شــود و دو ســاعت پس از ســاعت 2۴ اگر الزم شد انتخابات 

ادامه می یابد.  
وی افزود: مطلبی را یکی از اعضای شورای نگهبان درباره تمدید ساعت رای 
گیری مطرح کرد و تماس تلفنی با او داشته و موضوع را توضیح دادم و گفت که 

منظورش این بود به لحاظ قانونی ساعت 2۴ یک روز تمام می شود.  
رییس ســتاد انتخابات کشور گفت:  پیشــتر سر ساعت 2۴ سیستم های رای 
گیری قطع می شد اما در این دوره از انتخابات اگر افرادی می خواهند رای بدهند 

تا ساعت 2 بامداد سیستم ها قطع نمی شود.
عرف با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی در روز رای گیری ادامه داد: 
نرم افزار شعبه در اختیار همه مردم قرار دارد و شعبه ها ضدعفونی می شود و همه 
از ماســک استفاده خواهند کرد. فاصله اجتماعی رعایت می شود. اگر در شعبه ای 
پروتکل ها رعایت نشــد، رییس شعبه تذکر می دهد. هالل احمر در همه شعبه ها 
ناظر بهداشــتی دارد و یک شعبه سیار برای بیماران کرونایی خواهیم داشت که با 
همکاری هالل احمر انجام می شود. آمار بیماران را از وزارت بهداشت می گیریم 

و اگر بیماری مایل به رای دادن بود، شعبه به بیمار مراجعه می کند.

اخبار ویژه ...

  تا آخر می مانم
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در توئیتی 
نوشت: میدان را باز کنید؛ می خواهیم ایران جدید را بسازیم. بر اساس وظیفه شرعی 
و با تکیه بر اعتماد مردم و توجه به مطالبات و لطف گسترده هموطنان که پس از 
مناظره ها شاهد هستیم، به لطف الهی تا آخر انتخابات در صحنه خواهم بود. پیش 

به سوی دولت سالم.
نهایی نمی شوند

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت : ما برای تمیز کردن 
متن کنونی و برداشــتن پرانتزهــای دور موضوعات ثانویه به دو هفته دیگر زمان 
نیــاز داریم. بایــد روی نحوه و چگونگی اجرای توافق تمرکز کنیم. ما نمی توانیم 
تا قبل از انتخابات ریاســت  جمهوری ایران پیش نویس سند نهایی را آماده کنیم.  
پیشرفت هایی حاصل شده اما سرعت آن به اندازه ای که تمایل داشتیم نیست، ولی 

من همچنان خوش بین هستم.

دستپخت شورای نگهبان 
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: مردم با مشاهده مناظره ها و شنیدن مطالب 
مطرح توسط نامزدها به این نتیجه رسیده اند که سطح داوطلبان احراز صالحیت شده 
برای بر عهده گرفتن مســئولیت اول اجرایی کشور بسیار پایین است. نکته بسیار 
مهم و مأیوس کننده این اســت که در این مناظره هــا، نامزدها تالش کردند برای 
جلب نظر مخاطب و جذب آراء، به تخریب متوسل شوند و از این طریق به اثبات 
خود بپردازند. این تخریب ها سه بخش داشتند؛ تخریب رقیب، تخریب دولت و 
تخریب نظام. هرچند تمام انواع تخریب ها خالف اخالق هستند، تخریب نظام از 
همه زشــت تر و ناجوانمردانه تر است. شورای نگهبان باید به این دستپخت خود 
توجــه کند و در روش غیرقابل قبولی که برای احراز صالحیت ها در پیش گرفته 

است تجدیدنظر نماید. 

ستادهای انقالبیون 
کیهان نوشت: اخبار موثقی که به کیهان رسیده، حاکی از آن است که شماری 
از مدعیان اصالحات با پوشــش ســرخوردگی از اصالح طلبان در ستاد برخی از 
نامزدهــای جبهه انقالب حضور یافته و بــا ارائه اطالعات غلط درباره میزان رای 
آنها، تالش می کنند آنان را از انصراف به نفع دیگران منصرف سازند.کیهان افزوده: 
» حضــور هر پنج نامزد جبهه انقالب در انتخابــات و خودداری چهار تن آنها از 
کناره گیری به نفع نفر پنجم، خطای بزرگی است که دود آن به چشم جبهه انقالب 
می رود و می توان این خطا را با توجه به دامنه خسارت آفرینی که در پی دارد، گناهی 
نابخشــودنی دانست.اگر هر پنج نفر در صحنه بمانند، آرای هریک از آن ها به هر 

 اندازه ای که باشد از سبد نامزدهای دیگر جبهه انقالب کم می شود.«

افشاگری میرسلیم 
مصطفی میرســلیم، نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
درباره دلیل استعفایش گفت:دستگاه های نظارتی در دوره قبلی انتخابات شوراها 
افرادی را که صالحیت الزم نداشتند تایید کرده بودند.این افراد دستشان باز شده 
بود برای اینکه مرتکب مجموعه ای از تخلفات و زد و بندها شوند و کارهایی کنند 
که متاسفانه آبروی بسیاری از شوراهای شهر و روستاها برود.ما با ۶ هزار پرونده 
مواجه شدیم، ما و دوستانی که با ما همکاری می کردند واقعا شب و روز نداشتیم؛ 
برای بررسی این پرونده ها و رد صالحیت یا تایید صالحیت. توصیه های مختلف 
از طرف شخصیت هایی برای تایید یک عده افراد یا رد یک عده افراد به ما می شد 
) کتبی و حضوری( و نمی شد که به این شخصیت ها بی اعتنا بود چون باالخره 
حرمتی دارند. ما سعی کردیم که به مجموعه درخواست ها رسیدگی کنیم و تا جایی 
که میسر می شود به کسی ظلم نشود و تا حدودی در این زمینه موفق شدیم. ما در 
هیات مرکزی کار خودمان را انجام می دهیم و زیر نظر رئیس مجلس نیستیم بلکه 
منتخب مجلس هستیم و باید به مجلس پاسخگو باشیم. وزارت کشور متاسفانه 
اسامی افرادی را به فرمانداری دادند که این افراد از نظر صالحیت رد شده هستند 
با ســندهایی که از نظر من محکم هم بوده و یک کار غیر قانونی انجام داده اند که 
انشــاءاهلل به اینها خواهیم رسید. اعتراضی که من کردم این است که از طرف افراد 
صاحب نفوذ مداخالتی صورت گرفته بود و مانع ایفای وظیفه ما به طور سالم و 

صحیح در طول این 2۰ روز گذشته می شد.

رد صالحیت شدند
رئیس شورای شهر تهران گفت :در انتخابات شوراهای شهر، متاسفانه نیمی از 
اعضای شورای فعلی تهران که در انتخابات ثبت نام کرده بودند، رد صالحیت شدند 
و تالش برای تایید آنها به نتیجه نرسید. با وجود این، جبهه اصالحات فهرست 21 نفره 
خود برای شهر تهران را منتشر کرد و از شهروندان تهرانی می خواهیم که با مشارکت 

در انتخابات، بستر تقویت و رشد مدیریت شهری در دوره ششم را فراهم بیاورند.
  عناصر غربگرای داخلی

دادســتان تهران با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی بین پلیس پایتخت 
و دادســراها گفت: راه اندازی این ســامانه موجب خدمت بهتر و کاهش هزینه ها 
می شود. علی القاصی مهر در همایش هم اندیشی پلیس و دستگاه قضا با اشاره به 
اینکه ما در شــرایط ویژه و برهه خاص از تاریخ سیاسی کشورمان هستیم، گفت: 
امروز دشــمنان ما و در راس آن آمریکا و اسرائیل و عناصر غربگرای داخلی شان، 
همه توان خود را به میدان آورده اند تا مردم را از حضور در صحنه نا امید کنند. وی 
افزود: دشمن تالش دارد که حضور مردم در پای صندوق های رای کمرنگ شود، 
چون دشمن از این امر هراس دارد و بسیار نگران است. دادستان تهران با بیان اینکه 
نظام و حکومت ما در اوج عزت و سربلندی است، گفت: هیچ نظامی در دنیا همانند 

نظام مقدس جمهوری اسالمی متکی به خواست و اراده مردم نیست.

لیست بدهکاران بانکی
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به انتشار لیست بدهکاران بانکی که از سوی 
یکی از نامزد های انتخابات منتشر شد، واکنش نشان داد.کاظم پالیزدار مشاور معاون 
اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اعالم 
11 بدهکار بانکی از ســوی یکی از نامزد ها انتخابات در صفحه شــخصی خود در 
توییتر نوشت: »شما در آن باال توپخانه ها را رو به هم گرفته اید، سربازان در این پایین 
وظیفه شــان را انجام می دهند.وی ادامه داد: پرونده 11 بدهکار کالن بانکی و دیگر 
بدهکاران در کمیته فرا دستگاهی وصول مطالبات معوق بانکی ذیل ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در بانک مرکزی، با حضور ضابطین قضایی و قوه قضاییه 
چند سالی است که مورد پیگیری قرار گرفته و الحمداهلل با همکاری خوب و تعامل 
موجود نتایج خوبی حاصل شده است؛ جز دو مورد که هنوز حریفشان نشده ایم و 

ان شاهلل به فضل الهی به زودی درموردشان نتیجه خواهیم گرفت«.

»نیش« بزنند
مهدی چمران درباره ارزیابی مناظره ســوم نامزدها گفت: مناظره سوم از دو 
مناظره قبلی گرم تر بود، چون مطالبی که مطرح شد از نظر تنوع و بیان مطالب اصلی 
بهتر از مناظره اول و دوم بود.وی افزود: دو کاندیدای اصالح طلب متأسفانه فقط 
آمده بودند که آقای رئیسی را بکوبند و هر مطلبی را که مطرح می کردند، یک نیشی 
هم به آقای رئیسی می زدند تا جایی که آقای رئیسی گفت: »اگر من نبودم آقایان 
چه کار می کردند«. عضو شــورای ائتالف نیروهای انقالب یادآور شد: نامزدهای 
اصالح طلب مطالب اقتصادی را که درباره دولت بود فقط توجیه می کردند، حال 
آنکه خود آنها این وضعیت را پیش آوردند، کسی از کره مریخ که نیامد ایران را در 
۸ سال گذشته اداره کند. دائم می گفتند باید با دنیا تعامل کرد خوب ۸ سال با دنیا 

تعامل کردند و نتیجه آن را هم دیدند.


