
مکرون در واکنش به بازداشت شهروندان فرانسوی:
 ایران رفتاری »تهاجمی تر« 

نسبت به فرانسه در پیش گرفته است
رئیس جمهوری فرانســه، در واکنش به بازداشت 
شهروندان فرانسوی در ایران مدعی شد که جمهوری 
اسالمی رفتار تهاجمی تری علیه کشورش در پیش گرفته 
و با اقدامات خصمانه منطقه را بی ثبات می کند.به گزارش 
»رویترز«، امانوئل مکرون در پایان نشست سران گروه 20 
در اندونزی به خبرنگاران گفت: »ایران با گروگانگیری و 
بازداشت شهروندان ما اقدامات خصمانه ای علیه ما اتخاذ 
کرده است. این رفتارهای تهاجمی کامال غیرقابل قبول 
است«. اشاره مکرون به بازداشت شهروندان فرانسوی از 
زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران است که دیروز 

وزیر کشور هم این موضوع را تأیید کرد.
    

ایران به قطعنامه دریافت خسارت 
اوکراین از روسیه رای منفی داد

انتخاب نوشت: جمهوری اسالمی ایران در یازدهمین 
نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه 
ایجاد مکانیسم بین المللی برای جبران خسارات ناشی از 
جنگ روسیه در اوکراین به همراه ۱2 کشور دیگر رای منفی 
داد. این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و 
شناسایی ضرروت احصای خسارت های وارده به اوکراین، 
پیشنهاد می کند با مشارکت دولت اوکراین مکانیسمی برای 
ثبت و آرشیو خسارت های وارده به اوکراین توسط روسیه 

ایجاد شود که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفت.
    

واکنش اعتراضی اتحادیه عرب به 
بمباران کردستان عراق از سوی ایران 
سخنگوی اتحادیه عرب ضمن محکوم کردن حمله 
اخیر ایران به اقلیم کردستان عراق، آن را غیرقابل قبول و 
نقض حاکمیت عراق و اصول حسن همجواری دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق )واع(، 
جمال رشدی، با بیان اینکه کشورهای عربی در امور 
داخلی همسایگان خود دخالت نمی کنند تاکید کرد که 

کشورهای عربی انتظار مقابله به مثل را دارند.
    

انتقاد موالنا عبدالحمید 
از هیات اعزامی رهبری

موالنا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان به 
سفر هیات اعزامی رهبر انقالب به سیستان و بلوچستان 
بعد از حوادث اخیــر واکنش نشــان داد. به گزارش 
برترین ها، عضو اتحادیه جهانی علمای مســلمان در 
توئیتی نوشت:» انتظار از هیئت اعزامی رهبری دیدن 
واقعیت ها، محکومیت جنایت  جمعه خونین زاهدان، 
دلجویی از خانواده های شــهدا و آسیب دیدگان این 

حادثه و احقاق حق بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم.«
    

کانادا  ۶ شخص و ۲ نهاد ایرانی را 
تحریم کرد

کانادا دیروز از وضع تحریم های جدیدی علیه ایران به 
بهانه ارائه پهپاد به روسیه و موضوعات حقوق بشری خبر 
داد.به گزارش رویترز،  در بیانیه صادره از ســوی وزارت 
خارجه کانادا آمده است که این پنجمین بسته تحریمی 
است که کانادا در سال جاری علیه ایران اعمال کرده است 

و بر این اساس، ۶ شخص و 2 نهاد هدف قرار گرفته اند.
    

سفیر استرالیا به وزارت خارجه 
فراخوانده شد

 ناصر کنعانی از احضار سفیر اســترالیا به وزارت 
خارجه خبر داد و در واکنش به اظهارات نخست وزیر 
این کشور در خصوص تحوالت داخلی ایران گفت: به 
نظر می رسد نخست وزیر استرالیا بر اساس اطالعات 
نادرســت، رویکرد نادرســتی را در پیش گرفته که 
کمکی به روابط دو کشور نمی کند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: ما آمادگی داریم در تهران و کانبرا 
روایت درست و به دور از جنجال رسانه ای در خصوص 

تحوالت ایران را در اختیار دولت استرالیا قرار دهیم.  
    

واکنش رئیس سازمان صدا و سیما 
به تحریم پرس تی وی

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما به تحریم 
پرس تی وی از سوی غرب واکنش نشــان داد و گفت:  
پرس تی وی با وجود اینکه رقبای بسیار قدرتمندش از 
پشتیبانی بسیاری برخوردار است و در یک عرصه نابرابر 
رقابت می کند، با این وضعیت حضور حداقلیش را به لحاظ 
امکاناتی نمی توانند تحمل کنند. شبکه های برون مرزی 
ایران چون تجربه و آمادگــی الزم را دارند، حتما از این 

وضعیت عبور خواهند کرد.
    

حسن اسدی زیدآبادی دستگیر شد
حسن اسدی زیدآبادی، حقوقدان و وکیل دادگستری 
بازداشت شــد.عاطفه خلیفی، همسر وی در توئیترش 
نوشت که ماموران اطالعات سپاه به هنگام دستگیری 

او »تمام وسایل الکترونیکی اش« را نیز توقیف کرده اند.
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دیروز نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، آغاز به کار کرد.

در این نشست سه روزه که با حضور نمایندگان 
۳۵ کشور عضو شورا برگزار می شود مسائل مختلف 
درباره ایمنی هسته ای، اجرای توافقنامه پادمان 
و تقویت فعالیت های علمی و پژوهشی آژانس در 
دستور کار قرار دارد. فعالیت های هسته ای ایران 
و برجام از دیگر موضوعات عنوان شده در دستور 
کار اعضای شورا اســت و طبق برنامه اعالم شده 
راستی آزمایی و بازرسی فعالیت های اتمی ایران 
در پرتو قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت سازمان 
 ملل متحد و اجــرای توافقنامه پادمان بررســی 

خواهد شد. 
همزمان با آغاز نشست،  مقام های ایران و آژانس 
از یکدیگر انتقاد کرده و خواهان همکاری برای حل 
و فصل پرونده پیدا شدن آثار اورانیوم در سه مرکز از 

پیش اعالم نشده ایران به آژانس شدند.
رافائل گروســی؛ مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی روز پنجشنبه با انتشار گزارشی تدرباره 
برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: هنوز هیچ پیشرفتی 
در شفاف سازی و حل و فصل مسائل پادمانی باقی 
مانده صورت نگرفته است. در این گزارش به سفر 
بازرســان آژانس به ایران برای حل و فصل مسائل 
باقی مانده اشاره شــده و آمده است که مدیرکل 
»انتظار دارد در این بازدید، توضیحات فنی معتبری 
درباره این مسئله دریافت کند، از جمله دسترسی 

به موقعیت های مکانی و مواد مورد نظر و همچنین 
انجام نمونه برداری در صورت نیاز«. متعاقب این 
گزارش، باردیگر سه کشــور اروپایی عضو برجام 
بریتانیا، فرانسه و آلمان  و آمریکا هفته  گذشته با تهیه 
پیش نویس قطعنامه، خواستار رسیدگی به پرونده 
هسته ای ایران در شورای حکام شدند. احتماال متن 
این پیش نویس تا روز جمعه به رای گذاشته شود. و 
آمریکا  ژدر قطعنامه پیشنهادی که فرازهایی از آن 
را رویترز منتشر کرده آمده است: ضروری و فوری 
اســت... که ایران برای انجام تعهدات قانونی خود 
و... بدون فوت وقت اقدامات زیــر را انجام دهد«. 
ارائه توضیح معتبر درخصوص ذرات اورانیوم، ارائه 
اطالعات، اسناد و پاسخ های مورد نیاز آژانس اتمی، 
اجازه دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز آژانس و 
اجازه نمونه برداری از ســوی آژانس اتمی ازجمله 
اقداماتی است که ایران مطابق با این متن، باید به 

آن ها عمل کند.
در این متن پیشنهادی که باید به تایید اکثریت 
اعضای شورای حکام برســد آمده است که شورا 
»نگرانی های جدی درخصوص مســائل پادمانی 
مرتبط با سه سایت اعالم نشــده دارد که به دلیل 
ناکافی بودن همکاری اساســی توسط ایران حل 

نشده باقی مانده است.«
در پیش نویس قطعنامه ای که چهار کشور به 
شورای حکام داده اند، با ادعای »همکاری ناکافی 
ایران«؛ در ارتباط با سه مکان آلوده به آثار اورانیومی 

»عمیقا ابراز نگرانی« شده است. مدیرکل آژانس در 
تازه ترین گزارش خود از وضعیت برنامه اتمی ایران 
که به رسانه ها درز کرده، به شورای حکام گزارش 
داده که ایران همچنان از دادن پاسخ درباره منشا 

آثار اورانیوم کشف شده، خودداری کرده است.
رافائل گروســی، پس از آغاز نشست شورای 
حکام در یک کنفرانس خبــری در وین گفت که 
درباره حل اختالفات با ایران در حال حاضر »چندان 
موفقیتی« وجود ندارد. او گفت آمادگی این نهاد را 
برای همکاری با ایران با هدف رسیدگی به مسائل 
پادمان باقی مانده تکرار می کند. وی ابراز امیدواری 
کرد که »نشســت فنی برنامه ریزی شده با ایران 
برگزار شــود.« او گفت این نشست »باید با هدف 

شفاف سازی و حل موثر این مسائل باشد«.

صدور قطعنامه هیچ کمکی 
به حل و فصل امور نخواهد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه 2۳ 
آبان ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران در واکنش 
به صدور قطعنامه در شورای حکام گفت: به رغم 
تعامل نزدیک و مستمر جمهوری اسالمی ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی متاســفانه شاهد 
رفتار عجوالنه و غیرسازنده این کشورها هستیم 
که مجدداً در تالش برای استفاده سیاسی از آژانس 
و تبدیل آن به محملی برای اعمال فشار سیاسی بر 

جمهوری اسالمی ایران هستند.

ناصر کنعانی افزود: جای تعجب و تأسف دارد 
که در حالی که مذاکرات فنی و تکنیکی هیات عالی 
جمهوری اسالمی ایران با آژانس ادامه دارد و سفر 
هیاتی ایرانی به وین انجام شده و متقاباًل قرار است 
سفر هیات آژانس هم به تهران برای ادامه مذاکرات 
انجام شود ما با یک رویکرد سیاسی از سوی این چهار 

کشور در چارچوب آژانس مواجه هستم.
وی تصریح کرد: اقدام به صــدور قطعنامه در 
شــورای حکام هیچ کمکی به حــل و فصل امور 
فنی و پادمانی ایران نخواهد کــرد و صرفا در روند 
همکاری های فنی اخالل ایجاد می کند و ما قطعا 
مخالف چنین روندی هســتیم. این کشور ها نیز 
قبال دست به چنین اقدام غیرســازنده ای زدند و 
قطعنامه ای را در آژانس و در خرداد ماه گذشته صادر 
کردند و در همان چارچوب جمهوری اسالمی ایران 
مبتنی بر قانون مجلس شورای اسالمی اقدامات 
واکنش متقابل را نشان داد. طرف های اروپایی را 
به رفتار توأم با درایت و تدبیر و حرکت به ســمت 
دیپلماســی دعوت می کنیم، نه حرکت به سمت 
رفتار های غیرسازنده که روند دیپلماتیک را دچار 

خدشه و مشکل خواهد کرد.
همزمان حسین امیرعبداللهیان؛ وزیر خارجه 
نیز گفت: »اگر اروپایی ها این مسیر غیرسازنده را 
متوقف نکنند با پاســخ متقابل، اما موثر ما مواجه 

خواهند شد.«

نقش فعال آلمان 
در اتباط با برنامه هسته ای ایران

وزیر خارجه آلمان، در آستانه برگزاری جلسه 
شورای حکام آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد 
با اشاره به شیوه های برخورد با معترضان در ایران، 
مدعی شد که  نباید هیچگاه اجازه بدهیم که ایران 

به تسلیحات هسته ای دست بیابد.
آنالنا بائربوک، روز سه شنبه در پی دیدار با رافائل 
گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، در 
یک کنفرانس خبری مشترک با او تاکید کرد تهران 
نباید هرگز بتواند به تسلیحات هسته ای دست یابد. 
او خواســتار عمل کردن ایران به تعهدات حقوقی 
خود نســبت به آژانس انرژی اتمی سازمان ملل 
متحد شــد و گفت ناظران این آژانس باید بتوانند 
حضوری کامل و تمام عیار در تاسیسات هسته ای 

ایران داشته باشند.
وی مدعی شــد: »ایران به طور سازمان یافته 
سال هاست که تقریبا تمام تعهدات خود را به برجام 
نقض می کند و دیگر به صورت کامل به تعهداتش 

به آژانس اتمی سازمان ملل نیز عمل نمی کند و به 
همین دلیل است که برنامه هسته ای فعلی ایران 
باید دوباره با اقدامــی قانونی و همینطور از طریق 
توافق های دیگر، به شکلی مطمئن محدود و نظارت 

کامل شود.«
وزیر خارجه آلمان البته تاکید کرد که بخشی 
از واقعیت این اســت که در حال حاضر مذاکره ای 
با تهران در جریان نیســت. گروسی نیز با اشاره به 
اینکه آلمان در نقطه مرکزی روند احیای برجام قرار 
دارد گفت می داند که وزیر خارجه آلمان در این روند 
مهم که تا کنون حاصلی هم به بار نیاورده مشارکت 
دارد و مدعی شد ایران هنوز باید درباره کشف آثار 
اورانیوم که در نقاطی یافت شده توضیح بدهد و به 

پرسش های جامعه جهانی پاسخ بدهد.

 واکنش ایران 
به نشست شورای حکام

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: قطعنامه ای 
پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان 
می دانند صحت ندارد و از طرف جمهوری اسالمی 
ایران هم مردود است. ایران برای پیشبرد برنامه های 
خود در بخش هســته ای برنامه مصوب، مدون و 
اعالم شده دارد و در همان چارچوب فعالیت خود 

را ادامه می دهد.
محمد اسالمی در حاشیه جلسه دیروز هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاســت 
فشار حداکثری و اتهام پراکنی به جمهوری اسالمی 
توسط استکبار و صهیونیسم امری طبیعی است، 
اظهار کرد: این جریان معتاد به تحریم و اجرای این 
سیاست مندرس است و پیش نویس قطعنامه ای که 
مطالب بسیار ناصوابی در آن قرار دارد که می دانند 

حقیقت ندارد، از نظر ایران مردود است.
وی افزود: مهم این است که جمهوری اسالمی 
برای پیشبرد برنامه توسعه هسته ای خود برنامه 
مصــوب و اعالم شــده و مــدون دارد و در همین 

چارچوب فعالیت خود را انجام می دهد.
 رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: موضوعی 
که اهمیت دارد این است که وزارت خارجه پیگیری 
بحث تداوم مذاکرات را می کند و به اشکال گوناگون 

در دست اقدام است.
 اسالمی افزود: آنچه به ســازمان انرژی اتمی 
مربوط می شود این است که موارد ادعایی و اتهامی 
پاسخ داده شود و اگر حسن نیت می داشتند و قرار 
بود که مذاکرات را تداوم بخشــند طبیعی بود که 

قطعنامه ای با این ابعاد را ارائه نمی کردند.
 وی گفت: امیدوار هستیم که با توجه به حسن 
نیت و صداقتی که جمهوری اســالمی داشــته و 
پاسخ هایی منطقی و مستدلی که به آن ها ارائه داده، 
کارساز واقع شــود و اجازه بدهند مسیر طبیعی و 
غیر سیاسی و روش حرفه ای باشد و ضوابط پادمان 

مالک باشد تا بتوانند از آن نتیجه بگیرند.

نشست سه روزه شورای حکام گشایش یافت

پرونده هسته ای ایران در کشاکش تنش های سیاسی
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روی موج کوتاه

خبرگزاری میزان نوشت: در ادامه رسیدگی به پرونده 
اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت در دادگاه انقالب تهران 
و در پی تشکیل جلسات دادگاه متهمان در حضور وکالی 

آ ن ها، حکم بدوی سه نفر دیگر از اغتشاشگران صادر شد.
بر همین اساس در یکی از احکام صادر شده توسط دادگاه 
انقالب تهران، فردی که در اقدامی تروریســتی، به صورت 
عمد و با قصد جان مامورین نیروی انتظامی، با خودرو سواری 
خود به سرعت به مامورین هجوم برده و در اثر برخورد با آن ها 
یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده 
بود پس از اعترافات صریح خــودش مبنی بر ارتکاب جرم 
در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده به افساد 
فی االرض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، 

تخریب و اقدام علیه امنیت ملی  کشور که منجر به اخالل در 
نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد 

و اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد.
همچنین، براســاس دادنامه دیگر صادر شده از سوی 
دادگاه انقالب تهران، متهمی که با کشــیدن سالح سرد 
و حمله مســلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از 
ماموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت 
برای شــهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشــیدن 
فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام 
محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.
در حکم صادر شــده دیگر، به موجــب دادنامه دادگاه 
انقالب تهران فــردی که با حضور در محل اغتشاشــات و 
بر اســاس مســتندات موجود در فیلم های بررسی شده 
از دوربین های محل اغتشــاش، اقدام به بســتن خیابان، 
جلوگیری از تردد وســایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و 
همچنین آســیب زدن به اموال عمومی کرده بود و در این 
زمینه ها نقش هدایتگری داشــت به اتهامات محاربه به 

مجازات اعدام محکوم شد.
قابل ذکر است احکام صادر شده اولیه و بدوی بوده و قابل 

تجدیدنظرخواهی است.

وزیر کشور گفت: عناصری از دستگاه اطالعاتی فرانسه 
و عناصری در رابطه با داعش در آشــوب های اخیر دستگیر 
شدند که در اختیار قوه قضاییه هستند تا طبق قانون با آن ها 

برخورد شود.
 به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه 
نشســت هیأت دولت در جمع خبرنــگاران درباره معرفی 
اســتاندار تهران گفت: گزینه هایی در دست بررسی است و 
قطعاً با طی شدن مراحل بررسی گزینه نهایی استاندار تهران 
به هیات دولت معرفی تا انتخاب شود. بزودی گزینه استاندار 

تهران به هیات دولت معرفی خواهد شد.
وزیر کشور افزود: دشــمن تالش کرد با ایجاد ناامنی و 
متوقف کردن حرکت علمی کشور و با ایجاد مزاحمت برای 

کسب و کار های مردم فضای ناامنی را ایجاد کند که با برخورد 
قوی دستگاه های اطالعاتی و امنیتی نتوانست به اهداف خود 
برسد. دشمن به دنبال گسست گفتمانی میان قشر های مردم 

و بازداشتن دولت از رسیدگی و خدمت به مردم است.
 وحیدی خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانانی که در کشور 
هستند فرزندان نظام جمهوری اسالمی هستند دشمن تالش 
کرد با ایجاد ناامنی ومتوقف کردن حرکت علمی کشور و ایجاد 
مزاحمت برای کسب و کار های مردم یک فضای ناامنی را برای 
مردم ایجاد کند که بحمداهلل با برخورد قوی دســتگاه های 
اطالعاتی و امنیتی نتوانست دشمن به اهداف خودش برسد.

 وی افزود: دشمن به دنبال ایجاد گسست گفتمانی بین 
قشــر های مختلف مردم اســت تا دولت را از خدمت مردم 
بازدارد. طبیعتا عناصری هستند که در این ماجرا وارد شدند 
دو دســته هســتند یکی افرادی که با صحبت قابل اصالح 

هستند و خیلی ها هم هستند که احساس ندامت می کنند.
 وحیدی در پاسخ به سوالی درباره اتباعی که در اتفاقات 
اخیر دستگیر شدند، گفت: عناصر دستگیر شده فرانسوی و 
داعشی در اختیار قوه قضاییه هستند. در اغتشاشات افرادی 
از ملیت های دیگر دستگیر شــدند که برخی نقش زیادی 

داشتند. 

قوه قضائیه: 

سه متهم دیگر حوادث اخیر درتهران به اعدام محکوم شدند
وزیر کشور:

عناصر فرانسوی و داعشی را در آشوب های اخیر دستگیر کردیم

نماینده سبزوار در مجلس شورای اســالمی در واکنش به 
بیانیه های اخیر در خصوص اعتصاب سراســری در کشور به 
دیده بان ایران گفت: مجلس گوش شنوایی دارد پس دلیلی ندارد 
که مردم طی ۳ روز  به بیرون بیایند زیرا مسئله ای حل نمی شود. 
یک سری از دشمنان این ملت  فقط به فکر تجزیه کشور هستند 
همانطور که مکالمات برخی از آنها نیز لو رفته است. همین افراد 
به سمت نابودی ملت ایران میروند ولی اگر عده ای نمی خواند این 

موضوع را بفهمند که دیگر کاری نمی شود کرد.
به گزارش ســایت دیده بان ایران؛ همزمان با فرا رســیدن 
سومین ســالگرد اعتراضات آبان 98، فراخوان هایی در فضای 

مجازی برای اعتصابات ۳ روزه دست به دست می شود.
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده سبزوار و جغتای در مجلس 
در این رابطه با بیان اینکه مردم باید هوشیار باشند افزود: فضای 
رسانه ای کشور ناامن است، برخی از رسانه ها مدعی شدند که 
نمایندگان مجلس بیانیه مقابله با معترضین را امضا کردند در 
حالیکه بین اعتراض و اغتشاش تفاوت بسیاری وجود دارد و نظر 
مجلس برخورد قاطع با اغتشاشگران و کسانی که قتل و غارت 
کردند است نه اعتراض کنندگان. دروغ پردازی برخی رسانه ها 

مجلس را از چشم مردم انداخت.
وی ادامه داد: اگر کسانی معترض هستند زمینه ی اعتراض 

فراهم است کمااینکه پیش از این اتفاقات 20 گروه جلوی مجلس 
آمده و اعتراض کردند که برخی از آنها به الیحه تبدیل شد.

محبی نجم آبادی بیان کرد: شرایط کشور و البته دنیا سخت 
است اگر  نگاهی به سایر کشــورها کنیم متوجه می شویم که 

شرایط اقتصادی بسیاری از آنها نیز سخت  است.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما 
زمانی حرف از تغییر می زنیم که یک جایگزین قدرتمند دارای 
برنامه داشته باشیم در حالیکه جریان مخالف نظام جمهوری 
اسالمی بی برنامه، بسیار پراکنده و سوابق وابستگی و فسادشان 

اثبات شده است.

در روز روشن سر بسیجی را می برند
محبی نجم آبادی در پایان گفت: در روز روشن بسیجی را سر 
می برند پس درخواست عمومی مردم برخورد با چنین افرادی 
است زیرا امنیت کشور به خطر افتاده است پس با اغتشاشگران 

باید برخورد کرد نه با معترضین.

محبی نجم آبادی:

 مردم طی این سه روز هم بیرون بیایند مسئله ای حل نمی شود

خبر


