
 اطالعیه خانواده امینی در آستانه 
چهلم »مهسا«

خانواده مرحوم مهســا امینی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد که امروز چهارشنبه برابر با چهلمین روز فوت 
مهسا با توجه به شــرایط و جهت پیشگیری از هرگونه 
مسأله ناگوار، مراسمی نخواهند داشت. خانواده امینی 
در این بیانیه از تمام کسانی که در این مدت با تمام توان 
در کنارشــان بوده اند قدردانی و با تمام کسانی که در 
این روزها هزینه ای متحمل شــده اند اعالم تسلیت و 

همدردی کرده اند.
    

ایروانی: 
تحقیقات سازمان ملل درباره 

پهپادهای ایران غیرقانونی است
نماینده ایران در ســازمان ملل در نیویورک گفت: 
تحقیقات سازمان ملل درباره ادعاهای بی اساس مربوط 
به پهپادهای ایران، غیرقانونی است و این سازمان نباید 
بر اساس ادعاهای کشورهای غربی عمل کند. به گزارش 
ایسنا، امیر سعید ایروانی، در نامه ای به دبیر کل سازمان 
ملل تاکید کرد: کشــورهای غربی تــالش می کنند 
براساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت و استفاده از پهپهادها در جنگ 

اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کنند.
    

واکنش ند پرایس به اظهارات امیرعبداللهیان: 
آمریکا پیامی به ایران نداده است

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا  در واکنش به 
اظهارات وزیر امور خارجه ایــران که گفته بود، »ایران 
پیامی از آمریکا دریافت کرده که نشان می دهد واشنگتن 
برای دست یافتن به یک توافق در مذاکرات احیای توافق 
هســته ای عجله دارد«، گفت: مسلما چنین پیامی به 
ایران داده نشده اســت. به گزارش ایسنا، ند پرایس، در 
یک نشست خبری همچنین درخصوص گزارش هایی 
که در آن ها ادعا شده افراد ایرانی آموزش دهنده طریقه 
استفاده از پهپاد ها در بالروس دیده شده اند، گفت: ما از 
این گزارش ها مطلعیم و آنها را به دقت دنبال می کنیم، 
اما در موقعیتی نیستیم که بگوییم این افراد راهنما های 

ایرانی در بالروس هستند.
    

کارشناسان روس: 
پهپاد ایرانی از کروز هم بهتر است

کارشناســان نظامی روســیه در فضــای مجازی 
می گویند:  » هپاد ایرانی آرش ۲ عمال مانند یک موشک 
کروز است با این تفاوت که سرعت پایین تری دارد و همین 
ویژگی به پهپاد اجازه می دهد که باالی هدف گشت  هم 
بزند.« به گزارش خبرآنالین به نقل از اوراسین تایمز، یکی 
دیگر از مزیت های مهم این پهپاد با بال دلتا قیمت بسیار 

کمتر آن نسبت به موشک های کروز است.
    

یورونیوز:
 یک شهروند اسپانیایی در ایران 

ناپدید شد
خانواده »سانتیاگو سانچز«، شهروند اسپانیایی که 
قصد داشت مسیر مادرید تا محل برگزاری جام جهانی 
۲۰۲۲ در دوحه را پیاده طی کند، خبر دادند که از حدود 
سه هفته پیش که پسرشان وارد ایران شده است هیچ 
اطالعی از او ندارند و ارسال پیام های فرزندشان از ۲ اکتبر و 
یک روز پس از ورود به ایران متوقف شده است. به گزارش 
یورونیوز، سانچز ۴۱ ساله که طی ۹ ماه گذشته ماجراهای 
سفرش با پای پیاده را در حساب اینستاگرامی خود منتشر 
می کرد پس از ورود به ایران، حساب اینستاگرامی اش 
غیرفعال شــد. او قرار بود در آخرین مرحله از سفر خود 

به قطر، خاک ایران را تا ساحل خلیج فارس طی کند.
    

حمید رسایی:
  اراذل دانشگاه شریف را اخراج
و سپس ممنوع الخروج کنید

حمید رســایی، نماینــده اســبق مجلس هدف 
دانشــجویان معترض دانشــگاه صنعتی شــریف را 
زمینه ســازی برای اقامت در اروپا دانست و در توئیتی 
نوشت: »اراذلی که به  اسم دانشــجو هرروز به بهانه ای 
دانشگاه شریف را متشــّنج می کنند، دنبال بهانه ای 
برای اخراج و در گام بعد اقامت گرفتن در اروپا هستند. 
راه مواجهه با آنها مطابق ضوابط دانشگاه،  ابتدا اخراج و 
سپس ممنوع الخروجی ۱۰ تا ۱۵ ساله است. باور کنید 

وحشی بازی در محیط دانشگاه تمام می شود.«
    

الپید:
نمی توانیم نزدیک شدن روسیه 

و ایران را نادیده بگیریم
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار ادعای ارسال 
پهپادهای ایرانی به مسکو، آن را نشانه نزدیکی دو کشور 
دانست و گفت که اسرائیل نمی تواند نسبت به این مساله 
بی تفاوت باشد. به گزارش ایلنا، »یائیر الپید« همکاری 
نظامی ایران و روسیه را »خطرناک« خواند و از تماس رژیم 

صهیونیستی با مقام های آمریکایی در این باره خبر داد.
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سخنگوی قوه قضاییه گفت: اتهامات 
تبعه فرانسوی دستگیر شده، اجتماع و 
تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت 

کشور و جاسوسی است.
به گزارش ایلنا، مســعود ستایشی 
دیروز در نشست خبری ادامه داد: این یک 
پرونده مهم است که ابعاد آن نیاز به کار 
فشرده دارد و اکنون در مرحله تحقیقات 
قرار دارد که با دقت، سرعت و صحت در 

حال انجام است.
ستایشی اظهار داشــت: اطالعات 
ذی قیمت و راهبردی مختلفی از متهمان 
به دست آمده است و همچنان ضابطان 
خاص قوه قضاییه با تمسک به روش های 
علمی و فنی در این پرونده پیگیر موضوع 

هستند.

آغاز رسیدگی به پرونده های 
بازداشتی های اخیر در چهار استان

ستایشی درمورد روند رسیدگی به 

پرونده های بازداشتی های اخیر، گفت:  
طبق گزارش هــا از محاکم، محاکمات  
افراد بازداشت شده در استان های تهران، 
البرز، اصفهان و کردستان آغاز شده است
وی گفت: در جرایم خفیف نیز افراد 
بالقید آزاد نمی شوند و درباره آنها قرار 
تامین الزم صادر می شود و در اثنایی که 
قرار صادر شــده و پرونده مهیای صدور 
کیفرخواست می شود و نظر دادسرا به 
دادگاه منعکس می شود، شرایط آنها از 
سوی ضابطان عام و خاص مورد بررسی 
قرار می گیرد و اگر این افراد از کرده خود 

پشیمان باشند به آنها ارفاق می شود.

دستگیری ۲۵ نفر در حادثه 
آتش سوزی زندان اوین

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
پرسشی درباره شناسایی عامالن وقوع 
حادثه اوین گفت: طبق آخرین اطالعات 
اکنون ۲۵ نفر کــه در این حادثه نقش 

داشتند در مرحله تحقیقات قرار دارند و 
ممکن است در ادامه از این تعداد کاسته 

شود یا افراد دیگری نیز اضافه شوند.
ستایشــی با اشــاره به فوت هشت 
زندانی در ایــن حادثه افــزود: عده ای 
از زندانیان کــه در نتیجه اقــدام این 
آشوب طلبان صدمه دیده اند نسبت به 
اقدام عامالن اغتشاش و آشوب در زندان 

طرح شکایت کردند.

دوقطبی سازی،  تحریق و تخریب 
جرم سیاسی نیست

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
اینکه آیا اظهارات منجر به اختالف افکنی 
و دوقطبی سازی جامعه از سوی برخی 
سیاسیون جرم سیاسی تلقی می شود 
یا خیر، گفت: برخی مــوارد که در ماده 
۳ قید شده است که جرم سیاسی تلقی 
نمی شود مانند تحریک مردم به درگیری 
و کشتار، تجزیه طلبی و آشوب در شمول 

جرایم سیاسی نیست و جداگانه مطابق 
قوانین، موضوعه و قوانیــن ماهیتی و 
شکلی مورد تصمیم گیری و اتخاذ نظر 
واقع می شوند. به گفته وی، طبق قانون 
مواردی از جمله ســرقت، غارت اموال 
و ایجاد تحریق و تخریــب نیز مصداق 
ماهیتی در قانون مجازات اسالمی دارد 

و مشمول جرم سیاسی تلقی نمی شود.

 آخرین وضعیت 
دانشجویان بازداشتی

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
سوالی درباره بازداشت دانشجویان گفت: 
بیشتر دانشــجویان در همان روزهای 
ابتدایی آزاد شدند و اکنون تعداد بسیار 
محدود و انگشت شماری از دانشجویان 
بازداشت هســتند. ستایشی توضیح 
داد: براســاس گزارش های موثق، این 
دانشــجویان وظیفه خاصی در میدان 
اغتشاشات برعهده و ارتباطات خاصی با 
برخی گروه های خاص تابلودار و جنایت 
پیشه داشتند و علیه کشور اقدام کردند 
که این موضوعات در دســت بررســی 

قرار دارد.

تشکیل پرونده برای برخی بازیگران، 
ورزشکاران و روزنامه نگاران

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص 
تشــکیل پرونــده بــرای بازیگران، 
ورزشکاران و روزنامه نگاران در ارتباط 
با اعتراضــات اخیر،گفت: پرونده هایی 
در این رابطه تشکیل شــده و عده ای از 
این افراد به استناد دالیل موجود طبق 
موازین و قوانین احضار و از آنها سوال شده 
و حسب مورد بازداشت شدند. دستگاه 
قضایی در این رابطه به وظایف خود عمل 

کرده و در مورد آن نیز اهتمام دارد.

 قاتل محیط بان نجفی 
دستگیر شده است

ســخنگوی قــوه قضاییــه درباره 

آخرین اقدامات در مورد دســتگیری 
قاتل محیط بــان برومند نجفی، گفت: 
در این اتفاق عالوه بــر فرد اصلی، ۲ نفر 
دیگر نیز به عنوان معاونت در وقوع جرم 
شناسایی شدند و با اقدامات خوبی که 
صورت گرفت، شاهد دستگیری ضارب 

و معاونین وی بودیم.

اعالم جرم علیه دروغ پردازی 
رسانه های غربی

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
بــه پرسشــی دربــاره دروغ پراکنی 
رســانه های غربی در ایام سپری شده 
و طرح شکایت دستگاه قضا نسبت به 
نحوه فعالیت این شــبکه ها به محاکم 
بین المللی، گفت: واقعا تعارفی در این 
قضیه وجود ندارد و مطمئن باشــید 
که دادســتانی کل کشــور براساس 
گزارش هایــی که مــا دریافت کردیم 
بر این اعتقاد اســتوار هستند که علیه 
بوق های اســتکباری کــه در خارج از 
کشور فعال بوده و مشغول دروغ پراکنی 

هستند، اعالم جرم کنند.
وی تاکید کرد: دادستان کل کشور 
بر این مهم استوار هستند و حتما این 
مهم را انجام خواهنــد داد همچنین 
این مســئله در جلسه شــورای عالی 
مسئولین قضایی مطرح شده و رئیس 
قوه قضاییه هم رهنمودهــای الزم را 

ابالغ خواهند کرد.
ستایشی با بیان اینکه این رسانه ها 
در هدایت، تحریک، تخریــب، ایجاد 
ناامنی های داخلی نقش داشتند، اضافه 
کرد: این تحریکات منجر به دست زدن به 
فعالیت های تروریستی شده است و اینها 
همه از ناحیه نهادهای ذی مدخل در حال 
مستندسازی است؛ بنابراین پیگیری 
الزم و قاطع از ســوی محاکم داخلی و 
خارجی دستگاه قضا انجام خواهد شد 
و تمهیدات سازوکارهای بین المللی آن 

فراهم شده است.

شکایتی علیه حسن عباسی 
مطرح نشده

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
ســوالی درباره اظهارات حسن عباسی 
درباره ورزشکاران و همسران آنان و اینکه 
آیا در این زمینه پرونده ای تشکیل شده 
است گفت: شکایتی مطرح و پرونده ای 

هم تشکیل نشده است.

 آمارهای مبارزه با قاچاق 
مطلوب نیست

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
ســئوالی در مورد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، گفت: قبول داریم که آمارها در این 

زمینه مطلوب نیست.
وی افــزود: ضابطان و کســانی که 
در این عرصه خدمات مؤثــر و ویژه ای 
دارند، در صدد پیگیری جدی هستند 
که با موضوع قاچاق کاال و ارز با جدیت 
و قاطعیت برخــورد کنند و برنامه های 
کنترلی و مقابله ای خوبی نیز تدارک دیده 
شده که به زودی عملیاتی خواهد شد. 
وی ادامه داد: معاونت مبارزه با قاچاق در 
دادستانی کل کشور هماهنگی های ویژه 
ای با ســتاد مبارزه با قاچاق، سازمان ها 
و کارگروه های مربوطــه دارند و تفاهم 
نامه های خوبی منعقد شــده اســت و 
ســازمان جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی هم هماهنگی هایی با گمرک 

دارد و مشکالت به حداقل رسیده است.
ستایشی افزود: در استان های ساحلی 
نیز در زمینه مبارزه با قاچاق کاال، ابالغیه 
و دســتورالعمل های الزم بــا توجه به 
شرایط ارائه شده است و اکنون در حوزه 
گمرکات مشــکالتی وجــود دارد که 
اعتقاد داریم با سرعت باید این مشکالت 

حل شود.
به گفته ســخنگوی قــوه قضاییه، 
مبارزه با قاچــاق کاال، اقدامی فرا قوه ای 
است و همه دستگاه های دست اندرکار 
با تمســک به مقررات و قوانین مربوطه 
باید اقدام کنند و اگر نیاز به قوانین جامع 
و کامل تری است، قوه مقننه آمادگی این 
موضوع را دارد و شورای نگهبان هم این 
شــرایط را برای کمک دارد و دولت نیز 
ســهم قابل توجهی در حوزه مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز دارد.

سخنگوی قوه قضاییه:

اتهام تبعه فرانسوی، جاسوسی و تبانی علیه امنیت ملی است
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روی موج کوتاه

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران امروز قدرتمندتر از هر 
زمانی است، گفت: ایران حضور بسیار موثری در منطقه داشته و بنا دارد این حضور 
 قدرتمندانه را برای حمایــت از مظلومان عالم و مردم تحت ســتم و آزادیخواهان 

ادامه دهیم.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی  در جمع مدیران ارشد رسانه های بین المللی عضو 
اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه )اوآنا( ، ماموریت اصحاب رسانه ، را حفظ 

استقالل و هویت کشورها بخصوص در این منطقه برشمرد.
وی یادآورشــد: امروز امروز در دنیای اطالعات و ارتباطات زندگی می کنیم که 
هجوم بسیاری به فرهنگ ملت ها بویژه ملت های مستقل صورت می گیرد، دشمنان 

می خواهند کشورها را از هویت تهی کنند تا کشور مستقل در دنیا و منطقه نباشد.
رئیس جمهور بر نقش تعیین کننده رسانه ها تاکید کرد و گفت: رسانه ها به عنوان 
جایگاهی که می توانند از چند خصوصیت برخوردار باشند که اولین ویژگی رسانه 
برای اینکه بتواند برای مردم به عنوان یک جایگاه امیدبخش مطرح باشد، برخورداری 
از صدق و راستی و به هنگام عمل کردن است. رسانه باید بتواند استقالل، هویت و آزادی 
ملت ها را حفظ و صیانت کند و ملت ها را در برابر هجوم ها حفظ کند، این رسالت مهم 

برای رسانه هاست. وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اقسام ترور وجود دارد، گفت: 
گاهی ترور شخصی است که فردی را ترور می کنند؛ گاهی هم ترور شخصیتی است 
و با تهمت افترا و ناسزا شخصیت ها را ترور می کنند.گاهی اقتصاد یک ملت را ترور 
می کنند و االن با تحریم به دنبال ترور اقتصاد کشور ها هستند، تحریم همان جنگ 

نظامی است.
وی همچنین به تروریســم فرهنگی پرداخت و اظهارکرد: تروریسم فرهنگی، 
تروریسمی است که به حقایق نمی پردازد و تالش می کند حقایق حذف شود و دومین 
کار تروریســم فرهنگی پنهان کردن حقیقت با دروغ تهمت و افترا است. تروریسم 
فرهنگی حقایق کم اهمیت و کم وزن را بیان می کنند تا حقایق اصلی پنهان را پنهان 
می کند. تروریسم فرهنگی نمی خواهد حقایق برای مردم روشن شود، بر این اساس 
ماموریت خطیری بر عهده اصحاب رسانه است مبنی بر اینکه هویت تمدنی مردم در 

آسیا و اقیانوسیه را حفظ کنند.
رئیس جمهور گفت: رسانه می تواند حفظ ارزش ها و کرامت انسانی برای ملت ها 

انجام دهد؛ ماموریت اجرای عدالت و پیگیری آن را در جامعه به عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه  استکبار به دنبال عوض کردن ادراکات جامعه  و تحمیل ادراکات 

خود به جوامع اســت گفت: از یک بازی کودکانه گرفته تا مطالبی که می خواهد با 
جوانان و نوجوانان و الیه های مختلف اجتماعی القا کند بیانگر آن است که می خواهد 
در مخاطبان ادراکی که خودش می خواهد، اتفاق بیفتد. اینکه برداشت درستی از 
واقعیت ها اتفاق بیفتد و ادراک درست و دقیقی در مقابل مطالب ساختگی رسانه های 

غربی شکل بگیرد، وظیفه رسانه های مستقل است.
وی همچنین  نقش رسانه ها را در جلوگیری از ترویج خشونت، افراطی گرایی، 
جرایم سازمان یافته، مواد مخدر و به راه انداختن اختالفات قومی و مذهبی یادآورشد 
و گفت: امروز ادامه حیات برخی در دنیا به راه انداختن اینگونه اختالفات به ویژه در 

کشورهای مستقل است.

رئیس جمهور در اجالس اوآنا:

 ایران امروز قدرتمندتر از هر زمانی است

گزارش

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، فعال و تحلیلگر سیاسی با ابراز 
نگرانی از گسترش خشونت در جامعه در پی حوادث ۴۰ روز اخیر؛ 
در کانال تلگرامی خود فراخوانــی با عنوان »هموطن! به جنبش 
"ما خشونت پرهیزیم" بپیوند« منتشر و از همه ایرانیان دردمند 
دعوت کرد با پیوستن به این جنبش، بوی عفن خشونت و ستایش 
خشونت و تقدیس خشونت را از کشــور بزدایند. در این فراخوان 

چنین می خوانیم: 
»آنچه را "نیروی چهارم" نامیده بودم، از استعداد الزم و کافی 
برای تأسیس جنبشی قدرتمند و تأثیرگذار و خشونت پرهیز در ایراِن 
امروز برخوردار است. نیروی چهارم یک خط کشی سیاسی نیست. 
تنها نامی است برای همۀ ایرانیان دردمند از هر قشر و طبقه و گروه و 
جناح با هر نوع گرایش اعتقادی و سیاسی به شرط اعالم برائت شان 

از به کارگیری ابزار خشونت آمیز علیه هموطنان و همنوعان خود.
ایرانیان شرافتمند! دو نیروی خشــونت گرا در درون و بیرون 
نظام، حیات و بقای کشور ما را هدف گرفته اند. اگر مرعوب و مقهور 
آنها شویم، کشورمان ویران می شود، حمام خون به راه می افتد و 

نسل های آینده مان یا به کلی می سوزند و یا اسیر و آواره می شوند. 
از همین روست که سالح خشونت گرایان دو سوی ماجرا، ایجاد 
رعب و وحشت از طریِق تهدید و اهانت برای سکوت و فرار ماست. باید 
به آنان نشان دهیم که ما فرزندان رستم دستانیم، از ترِس نعرۀ دیوان و 
زوزۀ گرگان، ساکت نمی شویم و فرار نمی کنیم. شجاعانه می ایستیم 

و با جنبشی خشونت پرهیز، آنان را سر جای خود می نشانیم.
این وطِن زخم خورده و دل شکســته از جور روزگاران، با یک 
چشم خون و با یک چشم اشک، دست تمنایش را به سوی فرزندان 
شریف خود دراز کرده و آنان را به قیام و جنبشی برای نفی خشونت 

فرامی خواند.
جنبش خشونت پرهیز بنا به ماهیت و هدف خود، از سازمان و 
رهبر و رسانۀ فراگیر و پشتوانۀ مالی بی نیاز است. کافی است خود 
را عضو این جنبش اعالم کنیــم و در دایرۀ آن قرار گیریم؛ دایره ای 
که پَست و باال و رئیس و مرئوس ندارد و همگان در حلقۀ آن، برابر 
و همسطح و همراه یکدیگرند. این جنبش محتاج گردهم آیی هم 
نیست. پیوندی است بین قلب ها که »روحیۀ جمعی« می سازد و 

چون شبحی بر فراز جامعۀ ما به پرواز درمی آید و سرنوشت را تغییر 
می دهد. مهین خســتۀ ما با زباِن بی زبانی از تمامی فرزندان دل 
نگرانش، از کوچک و بزرگ و نام آور و گمنام درخواست دارد با هر 
وسیله که در دست دارند، حضور خود در جنبش خشونت پرهیز را 
اعالم کنند، برایش هشتگ بزنند، هشتگش را ترند کنند، برایش شعر 
و سرود سرایند، بنویسند و تبیین کنند، سمبل و نماد و پرچم بسازند 

و جای جای وطن را از بوی خوش آن عطرآگین کنند.
ما سینه هایمان را در چشمه های مهر از کین و نفرت می شوییم، 
ســنگواره های ذهنی مان را در برابر نور آسمان ها ذوب می کنیم، 
بندهای خمودگی و افسردگی و ترس را از وجودمان می گسلیم، 
مرد ه ریِگ خشونت را در دل خاک مدفون می سازیم و با وجدانی 
آسوده و آرام، بر هر نوع ظلم و جور و ستم و اجحاف و تبعیض و اهانت، 

تحت هر عنوانی، متمدنانه می شوریم و مغلوبش می کنیم. ما به داد 
وطن می رسیم، آن را در برابر هجوم خشونت گرایان تنها نمی گذاریم، 
عزیزترین میراث های آن را جانی دوباره می بخشیم، در دنیا سربلند 
و ســرافرازش می کنیم و روح مفاخرش را از خوارزمی و رودکی و 
فرودسی و بیرونی و فارابی و بوعلی و نظامی و سهروردی و سنایی 
و رازی گرفته تا خیام و عطار و موالنا و ســعدی و حافظ و...آرامش 
می دهیم. با پایبندی کامل به اصول جنبش ضِد خشونت، گاندی و 

لوترکینگ و ماندال را هم در گور شرمنده می سازیم!
بوی عفونِت خشونت و خصومت و بدخواهی و خودخواهی، خود 
رسواگر خویش است. دهانی که گشوده شود، افشاگر نیات درون 

است، چرا که به قول موالنا:
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز/ در سخن گفتن بیاید چون پیاز
گر خوری سوگند من کی خورده ام/ از پیاز و سیر تقوی کرده ام

آن دم سوگند غمازی کند/ بر دماغ همنشینان بر زند
ما چون نســیم بهاری بر این ســرزمین خواهیم وزید و بوی 
 عفن خشونت و ستایش خشــونت و تقدیس خشــونت را از آن 

خواهیم زدود.
وعدۀ همۀ ما اعالِم پیوســتن به »جنبش خشونت پرهیز« از 

همین لحظه، با هر ابزاری که در اختیار داریم.
خواهشمندم از کمک به بازنشر این نوشته دریغ نکنید. خداوند 

این سرزمین و مردمش را برکت دهد.«

فراخوان زیدآبادی:

هموطن! به جنبش »ما خشونت پرهیزیم« بپیوند

فراخوان


