
من که رفتم در "شفق" محو بشوم
رئی�س کل بانک مرکزی: ارز و س�که محصول 
خوبی برای س�رمایه گذاری نیس�ت زیرا ریسکش 
باالست بنابراین درخواس�ت ما این است که مردم 
برای س�رمایه گذاری خود به محصوالت و ابزارهای 

دیگر سرمایه گذاری توجه کنند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( بانک مرکزی باز هم می خواهد جای ارز ملت 
را بفهمد و از چنگشان دربیاورد.

ب( بانک مرک��زی می خواهد ملت را گول بزند و 
می گوید ارز را "تخ" کنید در عوض "قاقا" می دهم.

ج( احتماال س��که و ارز روی دستشان باد کرده و 
از آنجا که مردم خیلی به حرفش��ان اعتماد!!!!! دارند از 

افعال معکوس استفاده کرده است.
د( هر سه گزینه فوق عین واقعیت است.

بانوی نماینده مجلس: به استخر هم نمی روم برای 
اجرای تهدیدتان یک جای دیگر را انتخاب کنید.

ش�ما به جای حمام کدام یک از گزینه های زیر 
را به ایشان پیشنهاد می کنید؟

الف( حمام ترکی
ب( دهکده آبی 

ج( شهربازی
د( استادیوم آزادی

جراید: یک نماینده مجلس ش�ورای اس�امی 
درباره انتش�ار تصویری از او که نشان می دهد، در 
زم�ان تصویب س�ی .اف .تی در صحن علنی مجلس 
شورای اسامی، مش�غول بازی با تلفن همراه خود 
بوده، می گوید نمی داند این عکس چه زمانی گرفته 

شده است و می پرسد مگر جنایت کرده ام؟
ما از این خبر نتیجه می گیریم که ...

الف( روز جهانی کودک بر تمام کودکان مبارک باد.
ب( آدم بازی کند ولی لپ همکارش را نکش��د و 

شوخی دستی انجام ندهد.
ج( مجلس در راس همه امور اس��ت به شرطی که 

حواس آدم را پرت نکند طوری که در بازی بسوزد.
د( م��ا از این خب��ر هیچ نتیج��ه ای نمی گیریم و 
همینطور عق��ب عقب می رویم تا به ج��ای "افق" در 

"شفق" محو بشویم.

ننجون

آتش نشانی تهران استخدام می کند
سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 

تهران اقدام به جذب نیرو می کند.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران از بین 
جوانان متعهد و توانمند برای شغل آتش نشان استخدام 
می کند. اطالعات بیش��تر درباره نحوه ثبت نام در آگهی 
روز 21 مه��ر روزنامه همش��هری همچنین در س��ایت 

آتش نشانی تهران به نشانی ir.125منتشر می شود.

پایتخت
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مدیرکل دفتر امور  کودکان و نوجوانان شهرن��وشت
بهزیستی کشور از حمایت ویژه بهزیستی 
نس��بت به کودکانی که مادرانش��ان در 
زندان به س��ر می برند خبر داد و گفت: 
تفاهم نامه 10 س��اله با سازمان زندان ها 
در جهت احداث مه��د و حمایت از این 

کودکان منعقد شده است.
محم��د نفریه گف��ت: کودکانی که 
ب��ه هم��راه م��ادران خ��ود در زندان ها 
هس��تند زیر 2 سال هس��تند و بیش از 
آن را نمی گذاری��م که در زندان بمانند 
چراکه زندان فضای مناس��بی برایشان 
نیس��ت. وی ادام��ه داد: تفاهم نامه 10 
ساله با س��ازمان زندان ها داریم و نحوه 
نگهداری و ضواب��ط ماندن کودکان در 

کنار مادرانشان در آنجا آمده است.
وی گفت:کودکان کمتر از 2 س��ال 
ب��ه دلیل رابط��ه عاطفی باال ب��ا مادر و 
تغذیه از ش��یر مادرانشان باید در زندان 
و در کن��ار مادران بمانند و س��پس به 
بهزیستی سپرده ش��وند. نفریه با اشاره 
به برگرداندن این کودکان به ماردانشام 
پس از اتمام مدن محکومیت گفت: برای 

راه اندازی مهدکودک یا شیرخوارگاه در 3 
زندان اقداماتی صورت گرفته که اکنون 

2 مهدکودک راه اندازی شده است.
وی ادام��ه داد: زندان های��ی ک��ه 
بیش از 10 کودک را دارند قرار اس��ت 
طبق تفاهم نامه، شیرخوارگاه هایی در 
کنار زندان راه اندازی ش��ود و آمادگی 
داریم که ب��ه هر زندانی ک��ه خواهان 
این شیرخوارگاه ها یا مهدهای کودک 
اس��ت، کمک کنیم. نفریه تصریح کرد: 
طب��ق تبصره یک م��اده 69 آیین نامه 
اجرایی سازمان زندان ها که اجازه داده 
اس��ت محکومین اطفال خود را تا سن 

دو سال در زندان نگهداری کنند.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان 
س��ازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در 
حال حاضر از ح��دود 10 هزار کودک 
حاضر در مراکز بهزیس��تی و در قالب 
شبه خانواده و ش��یرخوارگاه ها، 2600 
کودک به دلیل زندان��ی بودن والدین 

خود در این مراکز حاضر هستند.
وی گف��ت: از س��وی دیگر آماری 
از تع��داد کودکان حاض��ر در زندان ها 
ب��ه علت زندانی بودن والدین ش��ان در 

دسترس سازمان بهزیستی نیست.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشور گفت: به تازگی 
برخی از قض��ات محکومیت جایگزین 
ب��رای مادرانی ک��ه با بچه ه��ای خود 
ارتباط خوبی دارن��د در نظر می گیرند 
تا اگ��ر امکان آن باش��د، م��ادران در 
زندان نمانند. مادرهایی هم که شاکی 
خصوصی در بح��ث مجازات های مالی 
دارند توسط کمپین های حامی مادران 
حمایت می شوند که امیدواریم به این 

ترتیب مادری در زندان نماند.
وی با تاکید بر وجود آس��یب های 
ف��راوان در زندان ک��ه متوجه کودکان 
اس��ت گفت: نب��ود م��ادر در خانواده 
آس��یب های اجتماعی ش��دیدی برای 
کودک دارد و باید به هر ش��کل ممکن 

این آسیب ها را کم کرد.

عشق رهبر معظم انقالب،  در اجتماع پرش��ور مس�یر 
صد هزار نفری بس��یجیان در ورزش��گاه 
آزادی )12 مه��ر( بیانات بس��یار مهمی 
داش��تند که در بخش��ی از آن به مساله 
»اربعین« اش��اره کردند: »حماسه بزرگ 
اربعین که با حضور ملت ایران، ملت عراق 
و مسلمانان دیگر کشورها هر سال تکرار 
می شود پدیده فوق العاده مهمی است که 
به فضل الهی و در هنگام نیاز شدید دنیای 

اسالم شکل گرفته است.«
حقیقت آن اس��ت که چند سالی 
اس��ت)به وی��ژه بع��د از ظه��ور پدیده 
ش��یطانی داع��ش در عراق و ش��ام(، 
مراس��م س��االنه راهپیمای��ی عش��اق 
اباعبداهلل)ع( از سراسر دنیا در عراق در 
اربعین ساالر شهیدان، تبدیل به مانور 
اقت��دار مح��ور مقاومت و همبس��تگی 
عاشقان اهل بیت و مقاومت عاشورایی 

از ملیت های مختلف شده است.
تجمع میلیون��ی ش��یعیان عراقی، 
ایرانی، افغان، پاکس��تانی، لبنان��ی و... در 
مراس��م اربعی��ن دیگر صرفا ی��ک آیین 
مذهبی نیس��ت و فرامتن های سیاسی و 
ایدئولوژیک آن به هم��ان اندازه ی وجوه 
اعتقادی و مذهبی پررنگ ش��ده اس��ت. 
از همین رو، در یکی دو س��ال اخیر، نظام 
س��لطه به س��ردمداری آمریکا که پروژه 
تجزیه کشورهای مس��لمان منطقه را با 
اجرای تروریسم تکفیری تا بن دندان مسلح 
و دریایی از امکانات آمریکایی - سعودی - 
صهیونیستی، شکست خورده دید و سیلی 
»قدرت سخت« محور مقاومت را بر گوش 
خود حس کرد، به ش��دت روی »قدرت 
ن��رم« این مح��ور تمرکز ک��رده تا به هر 

ترتیب ممکن آن را کمرنگ کند.
راهپیمایی عظیم اربعین، به نماد و 
تجسم این قدرت نرم تبدیل شده است 
و این چیزی اس��ت که هراس شدیدی 
در اتاق های طرح و عملیات مس��تقر در 
واش��ینگتن، لندن، تل آوی��و و ریاض به 
وجود آورده اس��ت. از همین رو، سناریو 
پشت سناریو طراحی و اجراء می شود که 
به هر نحو ممکن، از شور و عظمت این 
رژه ی اقتدار محور مقاومت کاسته شود.

آخرین نمونه از این کار تبلیغاتی و 
عملیات روانی را در همین ماه گذشته 
شاهد بودیم که با هماهنگی کامل تیم 
عملیات رسانه ای خارج از کشور و داخل 
کشور )متاس��فانه در برخی رسانه های 
وابس��ته به برخی نهادهای حکومتی!( 
موجی به ش��دت منفی و مخّرب علیه 
»زائران عراقی« در مشهد و گردشگران 
عراقی در خوزس��تان توسط اکانت های 
سازماندهی شده در شبکه های اجتماعی 
ب��ه راه افتاد. طب��ق هم��ه براوردها و 
تحلیل ها، این یک س��ناریوی طراحی 
شده برای تیره کردن و ایجاد گسست 
در رواب��ط تاریخی، اعتقادی و فرهنگی 
ملت ایران و ملت عراق بود تا در آستانه 
محرم و نزدیک شدن به موعد اربعین، 
این گسست و تیرگی منجر به تخریب 
روابط سیاسی شود و در نهایت رویداد 
عظیم اربعین)که محوریت آن اتحاد دو 
ملت ایران و عراق اس��ت( تحت الشعاع 
این موج سازی مس��موم قرار گیرد. اما 

به حمداهلل، با هش��یاری م��ردم هر دو 
کش��ور، این موج مس��موم نتوانس��ت 
چندان فراگیر ش��ود و در نهایت بدون 
رسیدن به دس��تاوردهای شوم مدنظر 

طراحان، فروکش کرد.
وقتی جوانان شهر بصره، در حرکتی 
نمادین ساختمان کنسولگری کشورمان 
را ک��ه در آت��ش توطئ��ه آمریکای��ی - 
سعودی و با عملگی عناصر حزب بعث 
و سازمان منافقین سوخت، آب و جارو 
کردن��د و دوباره با دس��تان خود پرچم 
مقدس کش��ورمان را باال بردند، همین 
هشیاری و بصیرت عمیق خود را به رخ 

دشمنان محور مقاومت کشیدند.
ح��اال ک��ه مح��ور غرب��ی - عربی 
- عب��ری قافی��ه را در عرصه سیاس��ی 
عراق)در بحث تعیین س��ران سیاس��ی 
کش��ور اعم از رئیس پارلم��ان، رئیس 
دولت و رئیس کشور( باخته و به تعبیر 
کارشناسان ماجرای تشکیل دولت سه 
ب��ر هیچ به نفع ایران تمام ش��د، معلوم 
گردید که پیوندهای همه جانبه دو ملت 
ایران و عراق، عمیق تر از ان است که با 
سناریوسازی های خبیثانه صهیونیست ها 
و پول های آغش��ته به خون سعودی ها 

دچار خدشه جدی شود.
به بیان دیگر، چه به لحاظ سیاسی، 
چ��ه به لحاظ فرهنگ��ی و چه به لحاظ 
اجتماعی، همه چیز مهیاست که رویداد 
عظیم اربعین، امسال )که اولین مراسم 
اربعین بعد از پایان حکومت خودخوانده 
داع��ش در ع��راق اس��ت( پرش��ورتر و 
دشمن ش��کن تر از همیشه برگزار گردد 
و مح��ور مقاومت، در کنار بارگاه مطهر 
حضرت اباعبداهلل)ع(، بار دیگر اقتدار و 

اتحاد خود را به رخ جهانیان بکشد.
اما دغدغه ای که امس��ال در مس��یر 
برگ��زاری این روی��داد عظیم خودنمایی 
می کند، بحث نوسانات ارزی و گران شدن 
قابل مالحظه هزینه های این سفر عبادی 
- سیاسی نسبت به ادوار گذشته است. این 
دغدغه البته بسیار ملموس و عینی است 
و الزم است که در فرصت باقی مانده، به 
طور جد و به هر شکل ممکن برای تعدیل 

آن چاره ای اندیشیده شود.
گرچه عاش��قان اباعبداهلل)ع( برای 
حضور در مراسم بیعت ساالنه با حضرت 
ثاراهلل)ع( اراده هایی سخت و قاطع دارند 
و همه تالش خود را برای مش��ارکت در 
این مراسم به کار می بندند )با وجود همه 
مضایق مادی ای��ن روزها(، لیکن بخش 
عمده مس��ئولیت در این میان، متوجه 
مسئوالن و دستگاه های حاکمیتی است 
که موانع ایجاد شده را با برنامه ریزی های 

جهادی به حداقل برسانند.
در ش��رایطی ک��ه دش��منی نظام 
سلطه علیه ملت ایران در ماه های اخیر 
از زیر دست کش های مخملین به طور 
کام��ل بیرون آمده و عریان ش��ده، در 
وضعیتی که تروریسم نظام سلطه علیه 
کش��ورمان در ابعاد اقتصادی، سیاسی 
و حت��ی ترور کور)جنایت تروریس��تی 
اه��واز( رخ نمایی کرده اس��ت، رویداد 
عظیم اربعین امس��ال وجه »نمادین« 
پررنگ تری از همیش��ه خواهد داشت. 
اربعین امسال قرار است مخابره کننده 

پیام ایس��تادگی و عزت ملت ایران در 
کنار سایر ملل محور مقاومت، به نظام 
سلطه باش��د و آثار و دستاوردهای آن 
بیش از همیش��ه مورد نیاز است. پس 
اغراق نیس��ت که تالش برای برگزاری 
هر چه باشکوه تر رویداد اربعین امسال 
را در حد مجاهدت در جبهه های جنگ 

هشت ساله مهم و موثر بدانیم.
قطعا کلیه دستگاه های حاکمیتی 
جمهوری اسالمی که می توانند در این 
قضیه نقش آفرین باش��ند، اگر بنا به در 
نظر گرفتن منافع ملی کش��ور باش��د، 
باید نهایت توان خود را در راه خدمت 
رسانی به رویداد اربعین به کار گیرند، 
لیکن روی س��خن ما در این جا بیشتر 
متوج��ه نهادهای انقالبی چون س��پاه 

پاسداران و بسیج مستضعفین است.
سپاه و بسیج سرمایه انسانی عظیم 
و امکانات لجس��تیک چشمگیری برای 
س��ازماندهی رویدادهای عظیم دارند و 
همواره در گره گاه های کشور و هر جایی 
که مساله ای در سطح ملی باید اجرا شود، 
پای کار هستند و توان سازماندهی باال و 
مدیریت یکپارچه و متمرکز هم امتیازاتی 
است که توان اجرایی گسترده ای به این 

دو نهاد انقالبی بزرگ می بخشد.
اس��تفاده از ناوگان تراب��ری برای 
جابه جای��ی زائران اربعی��ن، برپا کردن 
س��اماندهی  موق��ت،  اقامتگاه ه��ای 
دسته های بزرگ زائرین که با سازماندهی 
و نظم بخشی و تجمیع، منجر به کاهش 
هزینه های فردی خواهد ش��د، رایزنی 
ب��ا مقام��ات و گروه های عراق��ی برای 
کاستن از هزینه های جانبی زائران و... 
بخش��ی از کارهایی اس��ت که با توجه 
به پتانس��یل های ای��ن دو نهاد انقالبی 
قابل حصول است. تجربه های برگزاری 
چندین ساله اردوهای مناطق عملیاتی 
دفاع مقدس موس��وم به »راهیان نور« 
یکی از مواردی اس��ت ک��ه می تواند در 
بحث س��اماندهی و تسهیل راهپیمایی 

باشکوه اربعین مدنظر قرار بگیرد.
در مجموع باید گفت، سرمایه گذاری 
ب��ر رویداد عظیم اربعی��ن، با همه ابعاد 
آن،  و سیاس��ی  فرهنگ��ی  اعتق��ادی، 
اس��تراتژیک  بر منافع  س��رمایه گذاری 
ملی اس��ت. دستاوردهای عظیم اربعین 
با هیچ مالک و معیار مادی قابل ارزیابی 
نیس��ت، به ویژه امس��ال، بع��د از همه 
توطئه ه��ای پیچیده ای ک��ه از دی ماه 
س��ال گذش��ته برای وارد کردن آسیب 
جدی به کشور اجرایی شد و تا به امروز 
ادام��ه دارد و آخرین م��ورد آن ریختن 
خ��ون هموطنان بی گن��اه در اهواز بود 
)و البته تروریس��م اقتص��ادی که محور 
خباثت علیه کشورمان رقم زده( بیش از 
همیشه الزم است پیام ایستادگی ملت 
ایران و س��ایر ملت های محور مقاومت، 
کوبنده تر از همیش��ه به محور غربی - 

عبری - عربی ارسال شود.
وظیفه ی شرعی، اخالقی و سیاسی 
تک تک نهادهای مس��ئولی که به نوعی 
می توانند در ماجرای اربعین نقش آفرین 
باشند، ایجاب می کند که کمک به حل 
مش��کالت زائران اربعی��ن را در اولویت 

کاری خود قرار دهند.  جهان نیوز

امام موسی کاظم علیه السام:
 کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده
نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

بحاراالنوار، جلد 78، ص333

هشدار برای استفاده از تاکسی اینترنتی
رئی��س مرک��ز اطالع رس��انی  آگاهی تهران از ش��یوه جدید س�فر در شهر
موبایل قاپی از ش��هروندان درقالب درخواست برای 

گرفتن تاکسی های اینترنتی خبر داد.
س��رهنگ بابک نمک شناس در رابطه با تخلفات 
رخ داده درخصوص تاکسی اینترنتی در سطح پایتخت 
گف��ت: یکی از ش��یوه های س��رقت و موبایل قاپی در 

خواست برقراری تماس تلفنی برای دیگران است.
وی با اش��اره به این موضوع که ش��هروندان در 
قالب دلس��وزی و از این دست موارد اقدام به گرفتن 
تاکس��ی های اینترنتی برای دیگری می کنند گفت: 
یک سری از افراد کالهبردار و سارق با دربست گرفتن 
تاکسی های اینترنتی به مقصد بازار در ساعات پایانی 
شب، با توجه به موقعیت مکانی محالتی که از قبل 
بررس��ی کرده اند و وجود کوچ��ه و پس کوچه های 
اطراف آن و راه در روهای موجود، اقدام به سرقت و 
زورگیری از شهروندان می کنند و بالفاصله از محل 
متواری می شوند. در حالی که مسئولیت این جرایم 
به عهده کسی است که با تلفن همراه وی درخواست 

تاکسی اینترنتی شده است.
س��رهنگ نمک شناس با بیان اینکه شهروندان 
برای افراد ناشناس تاکسی اینترنتی نگیرند، گفت: 
پرونده ه��ای مختلفی در رابطه ب��ا این موضوع در 
پلیس آگاهی تهران بزرگ تش��کیل شده است که 
در بررس��ی یکی از پرونده های مرتبط تعداد 4 نفر 
از کالهبرداران شناس��ایی و توسط پلیس دستگیر 
ش��دند که با حضور 15 شاکی مورد شناسایی قرار 
گرفتن��د. یکی از متهمان ب��ا ضربات چاقو اقدام به 
زورگی��ری ک��رده و صدمات جزیی نی��ز به یکی از 

شهروندان وارد کرده بود.
وی گفت: با توجه به اینگونه موارد و سرقت های 
گوشی تلفن همراه به بهانه برقراری تماس تلفنی، 
شهروندان تحت هیچ شرایطی گوشی تلفن همراه 

خود را در اختیار شخص دیگری قرار ندهند.

یتی ها به پلیس علت احضار سلبر
انتظام��ی  نی��روی  فرمان��ده  درخص��وص احض��ار برخ��ی پلی�����س
هنرمن��دان و ورزش��کارانی که درپی وق��وع زلزله 
کرمانشاه به جمع آوری کمک های مردمی پرداخته 
بودند و همچنی��ن تجهیزات جدی��دی که وزارت 

دفاع به ناجا تحویل داد، سخن گفت.
سردار حسین اشتری درخصوص احضار برخی 
از هنرمندان و ورزشکارانی که برای کمک رسانی به 
زلزله زدگان کرمانشاه اقدام به جمع آوری پول کرده 
بودند، اظهار داش��ت: دستگاه قضایی تعدادی از این 
اف��راد را ب��ه پلیس معرفی کرد و پلی��س نیز از آنها 
خواست تا برای تکمیل اطالعات حضور یابند؛ برخی 
از این افراد به پلیس آگاهی دعوت شدند و اطالعاتی 
از آنها گرفته شد؛ باید گفت تصمیم گیری در رابطه 

با آینده این پرونده ها با دستگاه قضا است.
فرمانده نی��روی انتظامی در م��ورد تجهیزات 
جدیدی که روز دوشنبه وزیر دفاع آنها را به نیروی 
انتظامی تحویل داد، گفت: اس��فندماه سال گذشته 
تفاهم نامه ای بین وزیر دفاع و فرمانده ناجا به امضا 
رس��ید تا در س��ال 97 تجهیزات مورد نیاز پلیس 
تحویل شود البته الزم بود در برنامه اعتبارات الزم 
دیده ش��ود که برخی از آن اعتبارات داده شد و ما 

آن موضوع را به وزارت دفاع منعکس کردیم.
وی افزود: خوش��بختانه با توصیه های ستادکل 
نیروهای مس��لح، وزارت دفاع به نس��بت اعتبار در 
اختی��ار قرار گرفته ش��ده همکاری خوب��ی با ناجا 
داش��ت.  روز یکش��نبه 6 فروند بالگرد و 12 پهپاد 
به نیروی انتظامی تحویل داده شد؛ البته 4 بالگرد 

جدید بوده و دو بالگرد اورهال شده است.
سردار اش��تری در پاسخ به سؤالی درخصوص 
استفاده از پهپادها در بحث پیاده روی اربعین اعالم 
ک��رد: ای��ن امکان وج��ود دارد و در ه��ر جایی که 
اطالعاتی الزم باش��د می توانیم از پهپادها استفاده 

کنیم که حتما مؤثر خواهد بود.

شهردارى كالله درنظر دارد كارگاه سنگ شكن خود را از طريق مزايده عمومى بصورت 
استيجارى به مدت يكسال با شرايط ذيل واگذار نمايد.

1) متقاضيان مى بايست مبلغ 110/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به 
صورت ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 
نزد بانك ملى واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى 

خود تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت دريافت اسناد و شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه 
97/08/02 مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهرداركالله پيشنهادات 

قرائت و رسيدگى مى شود.
3) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

 4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم 
مى باشد كه در صورت انصراف ، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

5) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت دريافت 
اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.

آگهى مزايده عمومى سنگ شكن شهردارى كالله    

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

چاپ اول

راهپیمایی اربعین؛ نمایش اقتدار »محور مقاومت«

چرا »همه« امسال باید پای کار اربعین بیایند؟
آوارگی بیش از ۲۶۰۰ کودک به دلیل زندانی بودن والدین

 هفته »کودک« و کودکان
از قلم افتاده در »زندان«


