
۱۱ نفر در دادگاه انقالب کرج
به افساد فی االرض متهم شدند 

رئیس دادگستری استان البرز می گوید که در ارتباط 
با پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج برای ۱۱ نفر از 
جمله یک زن با اتهام افساد فی االرض کیفرخواست صادر 
شده اســت.به گزارش مهر، حسین فاضلی هریکندی، 
هویت این بسیجی را روح اهلل عجمیان اعالم کرد و گفت 
که او در اعتراضات ۱۲ آبان در محدوده کمال شهر کرج 

کشته شده است.
    

درخواست کارشناسان سازمان ملل از ایران:
 معترضان را در معرض اعدام قرار ندهید

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه ای از ایران خواستند 
معترضان را به جرایمی که مجازات مرگ دارد، متهم نکند.
در این بیانیه که ۱۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، آن را 
امضا کرده اند با اشاره به صدور کیفرخواست برای ۱000 
تن از معترضان، آمده است: »این احتمال وجود دارد که 
تعداد بسیار بیشتری دادخواست با اتهاماتی که می تواند 
مجازات اعدام در پی داشــته باشد، صادر شوند.«در این 
بیانیه کارشناسان از مقام های ایرانی درخواست کرده اند 

که فورا معترضان دستگیر شده را آزاد کنند.
    

حمایت صدراعظم آلمان 
از بسته جدید تحریم ها علیه ایران

صدراعظم آلمان گفت که کشــورش از دور جدید 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در هفته آینده حمایت 
می کند.به گزارش ایلنا، به نقل از جروزالم پست، اوالف 
شولتز، با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود مدعی 
شد: ما می خواهیم به افزایش فشار بر سپاه پاسداران و 

مقام های ایران ادامه دهیم.
    

چمران:
رأفت جمهوری اسالمی باعث شده 

همچنان ناامنی ایجاد کنند
عضو شــورای ائتــالف نیرو های انقالب اســالمی 
گفت: رأفت جمهوری اســالمی و همچنین مسامحه 
و مصالحه دســتگاه های امنیتی و انتظامی در مواجهه 
با اغتشاش گران، باعث شــده تا آشوب گران همچنان 
در خیابان های شهر اقدام به ایجاد ناامنی کرده و اموال 
عمومی را به آتش بکشــند.به گــزارش فارس، مهدی 
چمران، تاکید کرد: دستگاه قضا باید با تجزیه طلبان و 

عوامل ناآرامی ها برخورد قاطع کند.
    

فدوی: 
در اوج قدرت نظامی هستیم

جانشین فرمانده سپاه گفت: در حوزه قدرت نظامی 
در اوج قرار داریم و موشک هایی که هیچ سیستمی قادر 
به مقابله با آن ها نیست ســاخته ایم. سردار علی فدوی، 
در یادواره ۵۵0 شهید شهرستان صومعه سرا ادامه داد: 
این فقط کمی از قدرت و توانمندی ماســت و ما زمانی 
از قدرت های خود ســخن می گوییم که دشــمن آثار 

به کارگیری آن را لمس کند.
    

بریتانیا کاردار ایران را احضار کرد
وزارت خارجه بریتانیا اعالم کرد که کاردار سفارت 
ایران در لندن را در واکنش به تهدیدها علیه خبرنگاران 
شاغل در رسانه های فارسی زبان مقیم این کشور، احضار 
کرده است.»جیمز کلورلی«، گفت: »من امروز نماینده 
ایران را احضار کردم تا روشن کنم که ما تهدید به جان 
و ارعاب روزنامه نگاران یا هر فردی که در بریتانیا زندگی 
می کند را تحمل نمی کنیم.«پیش تر شــبکه خبری 
»ایران اینترنشنال« در بیانیه ای مدعی شده بود که دو نفر 
از اعضای تحریریه این شبکه از سوی سپاه پاسداران ایران 
تهدید به ترور شده اند.هفته گذشته اسماعیل خطیب، 
وزیر اطالعات ایران این شبکه را »سازمان تروریستی« 
اعالم کرد و گفت: »بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای 

ناامن  ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.«
    

درخواست آلمان و ایسلند برای برگزاری 
نشست شورای حقوق بشر درباره ایران

آلمان و ایسلند خواستار برگزاری نشست ویژه شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل متحد برای بررسی تحوالت 
و وضعیت حقوق بشــر در  ایران شدند. برگزاری چنین 
نشستی به امضای حداقل یک سوم از کشورهای عضو 
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیازمند است و به نوشته 
رویترز، امضاها به حد نصاب رسیده اند. امضاکنندگان 
خواستار آن شده اند که نشست روز ۲۴ نوامبر برگزار شود.

    
مشاور احمدی نژاد به جزای نقدی 

محکوم شد
انصاف نیوز نوشــت: علــی اکبر جوانفکر، مشــاور 
احمدی نژاد و محمدرضا سرودلیر، مدیر مسئول سایت 
دولت بهار، با شکایت عباس امیری فر به جزای نقدی محکوم 
شدند.رای محکومیت به تازگی در دادگاه تجدید نظر تایید 

شده است. اتهام متهمان توهین به آقای امیری فر است.
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در رویه ای عجیب و غیر معمول برخی 
از جریان ها و افــراد نزدیک به نهاد های 
رسمی، در حال مفصل بندی اعتراضات 
در قالب آمار های کمی هستند. در رویکرد 
نخستین، برخی مسئولین آمار حضور 
جمعیتی معادل ۱00 تا ۲00 هزار نفر 
در ناآرامی ها ارائه داده و این اســتدالل 
را مطرح کردند که تنهــا ۱ تا ۲ درصد 
جامعه در خیابان ها حاضر شده اند. البته 
این فرض نیز مطرح شــده که این عده 
قلیل، از سوی سرویس های اطالعاتی 
کشــور های خارجی اجیر و یا از سوی 
کانال های فارســی زبان خارج از ایران 
تحریک هیجانی شده اند؛ لذا این اقلیت 
را باید دستگیر و محاکمه کرد تا آرامش 

به جامعه بازگردد.
به گزارش فــرارو، هم راســتا با این 
رویکرد )تقســیم جامعه به اقلیت ۱-۲ 
درصد اغتشاش گر و ۹۸ درصد راضی(، 
رویکــرد دومی نیز مطرح شــده که بر 
اســاس آن فرض می شــود ۲0 درصد 
جامعه نارضایتی دارند و تعدادی از آن ها 
هم در خیابان ها حضور پیدا کرده اند. در 
مقابل نیز ۲0 درصِد مردم، حامی تمام 
عیار نهاد های رسمی اند که حاضرند به 
هر نوع به جمعیت مقابلشان پاسخ دهند. 
در این بین ۶0 درصد جامعه را جمعیت 

خاکستری تشکیل داده است.
اســتدالل اصلی هر دو رویکرد ، این 
اســت که اعتراضات بر خــالف آن چه 
که رســانه های خارج از مرز های ایران 
تبلیغ می کنند، چندان جدی نیستند 
و جامعه در آرامشی نسبی قرار دارد. اما 
واقعیت های کنونی جامعه نشان می دهد 
که کشور در وضعیتی از تعلیق و انسداد 
قرار دارد که حتی این موضوع از ســوی 
افراد نزدیک به جریــان قدرت نیز مورد 

تصدیق قرار گرفته است.
اکنون این مســاله قابل طرح است 
که رویکرد تقســیم جامعــه و خوانش 
ناآرامی های اخیر کشور در قالب جمعیت 
اکثریت و اقلیت چه تبعاتی می تواند به 

همراه داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش 
اساســی در قالب ۸ محور اساسی مورد 

ارائه قرار گرفته است.
۱- ندیدن ریشه های بی نظمی 
موجود و صورت مســاله: زمانی که 
مبنا بر این قرار بگیرد که یک نارضایتی 
محدود، کوچک و بی اساس تلقی شود، 
اساسا وجود بحران مورد انکار قرار خواهد 
گرفت. آن چه که اکنون برخی جریان ها 
در خوانش اعتراضات نشان می دهند، 
در پیش گرفتن همین خط مشی است. 
زمانی که جمعیت معترضان یک درصد 
مورد خطاب قرار می گیرد یا با نسبت ۲0 
-۲0 و ۶0 درصدی تقسیم می شود، عمال 
بی نظمی و وجود بحران انکار خواهد شد. 
یعنی چنین پنداشته می شود که همه 
امور حســنه بوده و نقضی وجود ندارد و 
آن چه که به عنوان اعتراض ارائه می شود، 

مبنای واقعی ندارد.
۲- سلب ضرورت اصالح و تالش 
مسئوالن برای جبران: تقلیل صورت 
مساله اعتراضات به جمعیتی حداقلی 
و دست نشانده سازمان های اطالعاتی 
خارجــی و فریب خورده بــودن آن ها، 
برآیند فوری و دومی را به همراه دارد که 
آن هم عبارتست از: »سلب ضرورت انجام 

اصالحات.«
واقعیت امر این اســت که شــرط 
نخستین و بنیادی برای انجام هر گونه 
اصالحات در یک جامعه این اســت که 
نقض و بحران یا به عبارت دانشگاهی آن 
»بی نظمی« پذیرفته شود. حال این که 
چنین پنداشته شود که اعتراض از بنیاد 
مبنای واقعی ندارد و مســاله ای جدی 
نیست، هر گونه تالش نهاد های رسمی 
برای اصالح وضعیت را سلب خواهد کرد.

۳- نگریستن به جامعه همچون 
یک پدیده غیرپویا و »رام«: تزریق این 
ایده که مشکلی وجود ندارد و همه امور 
در مسیر حسنه قرار دارد، اصل پویایی 
جوامع بشری را نقض خواهد کرد. تاریخ 
جوامع بشری نشــان داده که همزمان 

با گذشت زمان، مطالبات و خواسته ها 
دچار دگرگونی و تحول خواهند شد؛ لذا 
ضروریســت که تغییراتی در اداره امور 
منطبق با خواســته های جدید صورت 

بگیرد.
این همان اصلی اســت که از آن به 
عنــوان »پویایی جوامع بشــری« یاد 
می شود. اما زمانی که هر گونه خواست 
اصالح و تغییر وضعیت موجود به عنوان 
یک خواســته حداقلِی بسیار محدود و 
مداخله خارجی تلقی شود، چنین القا 
خواهد شــد که آن ۹۹ درصد دیگر رام 
و مطیع هســتند. این مفروض اشتباه 
می تواند چشــم انداز جامعه را به عنوان 
یک مجموعه غیرپویا و بدون نیاز به تغییر 
تداعی کند. یعنــی وضعیت موجود به 

همین شکل موجود حفظ شود.
۴- دمیدن در دو قطبی: پیامد 
چهارم تقلیل اعتراضات به خواسته ای 
یک درصدی یــا در ایدئال ترین حالت 
مطالبه ای ۲0 درصدی، تشدید فزآینده 
دو قطبــی را در جامعه به همــراه دارد. 
متاســفانه طی ســال های گذشته از 
ســوی برخی جریان ها و افراد بر آتش 
دوقطبی دائما دمیده شده است. قطب 
مومن، انقالبی و بسیجِی مشروع و قطب 

نامشروع با ارزش های متفاوت.
این دوقطبی از دیدگاه بســیاری از 
متخصصان حوزه آسیب های اجتماعی 
موجب طرد فزآینده گروه های متفاوت با 
گفتمان رسمی شده است. برآیند چنین 
رخدادی نیز طرد بخشی بزرگ از جامعه 

از سوی نهاد های رسمی بوده است.
این روند در چند ســال اخیر شکلی 
افزایشــی تر به خود گرفتــه و موجب 
شــده بخــش بزرگ تــری از جامعه، 
علی الخصوص نســل جدید، به عنوان 
دیگری مورد بازشــناخت قرار بگیرند. 
حال خوانش اعتراضات در قالب دوگانه 
یک و ۹۹ درصدی در تشدید دو قطبی 
 تاثیرگــذاری ای فزآینــده داشــته و 

خواهد داشت.

۵- جزیره ای شدن هر چه بیشتر 
جامعه: اگــر فرض بر صحــت ادعای 
حضور جمعیت ۱00 تا ۲00 هزار نفری 
در ناآرامی ها نیز گرفته شود، بدین معنا 
اســت که حتی اگر جمعیتی اندک نیز 
باشند، افرادی هستند که یک خواسته 
و مطالبه مشخص داشــته و برای خود 
جزیره ای تعریف کرده اند. حال اگر مبنا 
بر انکار و عدم به رسمیت شناختن این 
جزیره باشــد، می توان از گســترش و 
فزآینده تر شدن جزیره ها در آینده سخن 
به میان آورد. حتی اگر یک نفر در جامعه 
نیز اعتراضی داشته باشد، منطق سیاسی 
ایجاب می کند صدای او شــنیده شود؛ 
درصورت عدم به رسمیت شناختن این 
صدا، احتمال افزایش این افراد به طور 
مداوم وجود دارد. فــرض بر آن گرفته 
شــود ۱00 هزار نفر از جامعه ایرانی با 
یک خواسته مشخص مطالبه ای دارند؛ 
طرد، تقلیل و انکار آن ها نه تنها نمی تواند 
راه حل باشد، بلکه زمینه ای برای به وجود 
آمدن جمعیت هــای ۱00 هزار نفرِی 
دیگر با مطالباتی متفــاوت خواهد بود. 
در واقع، تقسیم بندی کمی دومینویی 
از گروه های جمعیتی با خواست مخالف 
با نهاد های رســمی را به همراه خواهد 

داشت.
۶- دمیـدن بـــر گسترش 

کینه توزی و تنفر در جامعه ایرانی: 
مطالعات جامعه شناختی همواره بر این 
واقعیت صحه گذاشــته اند که رویکرد 
انکار، تحقیر و عدم به رسمیت شناختن، 
هیچ گاه عاملی برای حل بحران نبوده 
است. شاید این رویکرد، زمینه ساز تعویق 
یا تعلیق بحران بوده باشد، اما هیچ گاه 
حل بحران را نیز موجب نشده است. اما 
حل نشدن بحران تنها پیامد مستقیم این 
رویکرد است. پیامد غیرمستقیم آن به 
طور حتم گسترش کینه توزی و احساس 
تنفر خواهد بود. در بُعد روانشــناختی، 
رویکرد تحقیر و انــکار موجب از میان 
رفتن بستر تعامل و دوستی خواهد شد 
و رویکرد کینه توزی و تنفر را به جامعه 
تزریق خواهد کرد. شخص یا اشخاصی 
که چنین بپندارند که هویت شان انکار 
و طرد می شود، ندیدن مطالبات شان به 
کینه ای ناخودآگاه تبدیل می شود؛ لذا 
می توان گفت حتی خواسته یک نفر نه 
حتی یک درصد از جامعه هم باید شنیده 
شود. حال چه آن خواســته یا مطابله 

برحق باشد و چه نباشد.
۷- افزایش میل به خشــونت: 
در وضعیت کنونی نیز این که هر گونه 
اعتراض به عنوان خواست یک جمعیت 
بســیار محدود بازنمایی شود، به هیچ 
عنوان نمی تواند پایان مطالبه اعتراضی 

را به همراه داشــته باشد. بلکه حتی در 
سطحی گســترده تر احساس تحقیر و 
طردشدگی را در میان آن بخش معترض 
تزریق می کند. در واقع، مجموعه افرادی 
که احســاس کنند، صدایشان شنیده 
نمی شود و به عنوان عامل بیگانه و مزدور 
بازنمایی می شــوند، به ســمت اتخاذ 
رویکرد های خارج از عرف و قانون گرایش 
پیدا می کنند. این همان پدیده ای است 
که از سوی بســیاری از متخصصان به 
عنوان تولید و بازتولید پدیده خشونت 
از طریق پدیــده انکار و طــرد معرفی 

شده است.
۸- بسط بی اعتمادی در سطح 
کالن جامعه: اعتماد عمومی به عنوان 
مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی، یکی 
از کلیدترین حوزه هــا برای دولت ها در 
سطح جهانی هستند. دول مختلف تالش 
می کنند برای باال بــردن کارایی خود، 
سطح اعتماد عمومی را تقویت کنند؛ چرا 
که از دیدگاه آن ها مهم ترین پشتوانه اداره 
جامعه نیرو های انسانی و اعتماد آن ها 
است و نه قدرت سخت. حال این رویکرد 
که معترضان تنها بخشی یک درصدی از 
جامعه هستند و هیچ گونه اعتراضی در 
جامعه وجود ندارد، در سطحی گسترده 
اعتماد جامعه را به نهاد های رســمی 

کاهش خواهد داد.

مروری بر تبعات مفصل بندی اعتراضات در قالب آمار؛

آفتکمیگرایی!
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روی موج کوتاه

رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: افراد شاخص این 
اعتراض ها که پیشــتر هم تذکر گرفته بودند برای توضیح به 
کمیته انضباطی احضار شــده اند. بر اساس مقررات مصوب 
سال ۱۳۷۴، به رئیس دانشگاه اجازه داده شده که اگر بخواهد 
می تواند دانشجویی که به کمیته انضباطی احضار شده است را 

از حضور در دانشگاه محروم کند.
به گزارش  روابــط عمومی دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
عبداهلل معتمدی در نشست هم اندیشی و گفت وگو با اعضای 
هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی با اشاره به مسائل جاری 
کشور و دانشــگاه افزود: بیش از پنجاه روز است که در کشور 
درگیر یک بحران هستیم. پیچیدگی موضوع و چند وجهی 
بودن این بحران که جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســی و امنیتی را دربرمی گیرد، موجب شــده است که 
دانشگاه رویکردهای متفاوتی را در قبال این بحران پیش بگیرد.
وی درباره وضعیت معترضان گفت: این معترضان بیشتر 

از ورودی  های مقطع کارشناسی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴0۱ 
هستند. بیشــترین نگرانی در این روزها این است که پیش 
رفتن فرایند اعتراضات به همین شکل، هشدار دهنده است 
و اگر فضای دانشگاه ناامن شــود، هیچکس مسئولیت آن را 

قبول نمی  کند.

رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی:

افراد شاخص اعتراض ها برای توضیح به کمیته انضباطی احضار شده اند

خبر

تحلیل گر مسائل بین المللی با اشاره به دیدار مسیح علینژاد 
با ماکرون توسط سازمان آمریکایی-فرانسوی »عدالت برای 
ُکردها«، نوشت: جا دارد دستگاه دیپلماسی کشور در اقدامی 
هماهنگ با سه همسایه خود نســبت به این اقدام نامتعارف 

رییس جمهور فرانسه اعتراض کنند .
به گزارش ایلنا، رضا نصری در رشته توییتی نوشت: به گفته 
کرولین فورست - روزنامه نگار، نویسنده و فعال فمینیست 
مشهور فرانسوی - دیدار مســیح علینژاد با ماکرون توسط 
سازمان آمریکایی-فرانسوی »عدالت برای ُکردها« تسهیل 
شده. وی افزود: این سازمان در معرفی خود می نویسد »پس 
از مهار تروریســم ]داعش[، دولت های غربی ملت ُکرد را که 
آرزوی استقاللش را ۴ همســایه قدرتمندش ]ایران، عراق، 
سوریه، ترکیه[ هرگز نبخشیده اند به حال خود رها کرد« و در 
واکنش به این موضوع )یعنی نماندن غرب برای تحقق استقالل 
کردها( این سازمان تاسیس شــده. نصری یادآور شد: اینکه 

اپوزیسیون ویرانی طلب مطالبات مشروع مردم ایران را برای 
اهداف ایران ستیزانه ربوده تا مطالبات کشورهای متخاصم 
منطقه را جایگزین آن کند، موضوع جدیدی نیست. اما میزبانی 
مکرون از فرستادگان این سازمان تعرضی به استقالل سیاسی 

و تمامیت ارضی ایران و همچنین عراق، سوریه و ترکیه است.

خبر

رضا نصری:

دستگاه دیپلماسی نسبت به اقدام نامتعارف ماکرون اعتراض کند 

فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( قزوین گفت: اگر آمریکایی 
ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله، جوانان منحرف شده 
کف خیابان، گرسنگان انگلیسی و بیچارگان در حاشیه خلیج 

فارس متوسل نمی شدند.
به گزارش ایرنا؛ سردار رستمعلی رفیعی آتانی روز شنبه در 
همایش نهضت روشنگری جهاد تبیین که با حضور نمایندگان 
اتحادیه های صنفی قزوین برگزار شد، افزود: ملت ما به گیجگاه 

آمریکا زده است و نمی تواند پشــت پرده بماند و مجبور است 
برخالف سایر زمان ها و مکان ها عریان در مقابل ما قرار بگیرد.

وی افزود: آمریــکا از خودش چیزی جز وحشــی گری و 
سرقت ندارد.

 این مسوول نظامی استان با بیان اینکه ایران قوی مایه نگرانی 
آمریکا است، افزود: چین در حوزه اقتصادی و روسیه در حوزه 
قدرت نظامی مایه نگرانی آمریکا شــدند اما امروز یک نگرانی 
دیگر از ایران به عنوان یک قدرت جدید در آنها ایجاد شده است.

رفیعی آتاتی گفت: آمریکا زور می زند تا جایگاه از دســت 
رفته خود را به دست آورد و حتما قدرت از آمریکا و غرب خانه 
تکانی می کند و در منطقه ای شکل می گیرد که ایران محور 

آن خواهد بود.
وی با اشاره به شکست برنامه های آمریکا در منطقه در پی 
قرارگیری جمهوری اسالمی ایران در راس محور مقاومت، گفت: 
آمریکا به سوریه آمده بود تا پیروز جنگ غرب آسیا باشد و حلب 
را دروازه پیروزی می دانست ولی اولین نفری که به باالی قلعه 

این شهر رسید شهید سردار سلیمانی بود.  وی با بیان اینکه ما 
برای مقابله با آمریکا به میدان می آییم، ادامه داد: آمریکا فکر می 
کرد امروز هم می تواند مانند اوایل انقالب بعضی شهرهای ما را با 
آشوب و ترور بگیرد و تالش می کردند غرب کشور را با تحریک 
و مسلح کردن پژاک و کومله به آشوب و خشونت بکشانند که با 

بصیرت ملت نتوانستند.
 رفیعی آتانی افزود: به دشمنان گفتیم اگر غلطی از شما سر 
بزند اقدام پشیمان کننده جمهوری اسالمی را مشاهده خواهید 

کرد و این اقتدار ملت بزرگ ایران است.
 فرمانده سپاه صاحب االمر)عج( گفت: عده ای سلطنت طلب 
نیز این روزها با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران به شدت 
در فضای مجازی فعال هستند و باید از آنها پرسید که در رژیم 
پهلوی که شاه شما حاکم بود و متفقین به کشور آمدند چه غلطی 
کردید و چه جانی برای ایران تقدیم کردید و با آرارات، هیرمند 

و بحرین چه کردید؟
 وی افزود: گروه بعــدی که این روزهــا در فضای مجازی 

اجاره ای علیه ملت ما تاختند و نگــران بانوی ایرانی و حجاب 
اجباری هستند، منافقین بودند که قاتالن ۱۷ هزار نفر از مردم 

این سرزمین هستند.
 رفیعی آتانی افزود: منافقین آلبانی نشین مفلوک حق ندارند 
در مورد ملت ما صحبت کنند، آنها که هیچ حق و آزادی ندارند 
و حتی باید در زیرزمین های خود روســری یکرنگ بپوشند و 
حق ازدواج و فرزندآوری ندارند به چه حقی از آزادی صحبت 

می کنند.
 فرمانده ســپاه صاحب االمر)عج( با بیان اینکه امروز عده 
ای خارج نشین که شعار آزادی برای ملت ما سر می دهند جز 
نوکری دشــمنان ملت ایران کار دیگری بلد نیستند، گفت: 
زمستان سخت اروپا بالیی به ســرتان می آورد که همه عمر 

پشیمان می شوید.
 فرمانده سپاه صاحب االمر )عج( گفت: امروز همه قسمت 
های کشورمان را می توانیم مانند عرصه موشکی و دفاعی با وجود 

مردم، مدیران و جوانان نخبه به اوج برسانیم.

فرمانده سپاه قزوین:

 اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به جوانان منحرف شده کف خیابان متوسل نمی شدند

خبر


