
يادداشتسرمقاله
ــهرهاى كويرى ايران ،  ــه در يكى از ش مى گويند ك
ــد و  حاكمى اعالم كرده بود كه هركس « خمر » بنوش
ــورد و هم جريمه  ــالق بخ عربده بر آورد ، هم بايد ش
بپردازد . از قضاى روزگار ، كارگر نان در بغلى كه از فرط 
ــتگى ، افتان و خيزان و بى تعادل به خانه مى رفته ،  خس
گرفتار محتسب مى شود و بساط چوب و فلك و حد 
ــود مى كوبد و نام  ــر خ ــم آماده ، بيچاره هرچه بر س ه
ــول»  «جالله» را بر زبان مى آورد كه « به رب » ، «به رس
من « خمر » نخورده ام ، حتى به نان شب محتاجم و از 
ــت ، مقبول نمى افتد ! سرانجام  وجنات من خود پيداس
ــز و البه كارگر دردمند  حاكم دور انديش در برابر عج
مى گويد : « قانونى است كه نهاده ايم ، تو امشب ، شالق 
ــب خمر  بخور و جريمه هم بپرداز در عوض ، فردا ش

بنوش و عربده بر آور ! »
حال با عبرت از تمثيل حكمت آموز باال آيا بيش از 
پنج ميليون ايرانى دانشور و مدير اقتصادى و نخبه ايرانى 
ــه اغلب آنان نه با نظام عنادى دارند و نه با اصول ،  را ك
انتقادى ، فقط به سليقه يك بام و دو هواى خود از ايران 
نرمانده ايم ؟ آيا در شيفتگى اين خيل عظيم به ايران عزيز 
ــيفتگى اينان را در  و مدنيت ايرانى ترديد داريم ؟ آيا ش
ــور و زيرلواى نام و  ــابقه اى كه در خارج از كش هر مس
پرچم ايران برگزار مى شود از «سيماى» رسانه ملى  خود 
نمى بينيم ؟ آيا مى دانيم كه سرمايه ايرانيان در كشورهاى 
ــرق دور و... بيش از دو  ــكا و كانادا و ش ــا و آمري اروپ
ــت ميليارد دالر است ؟ آيا خبر نداريم كه  هزار و دويس
ــورى كه در آنجا زندگى  ــوران ايرانى در هر كش دانش
ــورند ؟ آيا  ــد ، تحصيلكرده تر از اهالى همان كش مى كنن
در كشورهاى پيشرفته ، موسسه تحقيقاتى اى هست كه 
ايرانى ها گل سرسبد آنجا نباشند ؟ آيا مى دانيم كه فقط 
ــال 2006 ميالدى ، پولى كه گردشگران ايرانى در  در س
«دوبى» خرج كرده اند بيش از 200 ميليارد دالر تخمين 
ــت ؟ و نمونه هاى بس جانگزاى ديگرى  ــده اس زده ش
ــت ! آنگاه  پشت ميز مذاكره با  كه در آمار و ارقام هس
ــته و از پول هاى بيش از صد ميلياردى مان ،  1+5 نشس

ــت ! ديده به در  با انتظارى كه گفته اند از مرگ بدتر اس
ــن بينى مسووالن امر ونرمش  دوخته ايم تا كى به روش
ــنگ هاى به چاه افتاده به عقول عاقالن  قهرمانانه ، آن س
از چاه هاى بس عميق ، بيرون آورده شود . و آن « كاغذ 
ــو مى گردد تا فرجى حاصل  ــا » از زندگى ما مح پاره ه

شود!
ــفارت  ــانه در س آن روز كه آن واقعه غير دور انديش
ــكار به  تاريخ  ــور بده ــد و آن كش انگليس حادث ش
ــور ما را  بر موضع طلبكار نشاند ، صاحب اين قلم  كش
رنجنامه اى نوشت ، همانگونه كه در بورسيه هاى اهدايى 
ــى براى عزيزترين  ــه هزارگانه نوشت كه « چه كس س
حكم سواد نوشته است ؟ » و يادداشت هاى ديگرى كه 
ــاره در تاريخ خواهد ماند و نيز  ــى قلم در اين ب از اهال
اعمال آنها كه چنين كردند و كردار و كنش كسانى كه 
ــد و دم برنياوردند اما امروز  ــع را مطلوب ديدن آن وض
برمى خروشند و كارت زرد و قرمز در آستين آنهاست 
و مى خواهند باز هم سرمايه ها بگريزد و نخبگان نمانند 
ــند . اينكه تذكر و سوال و  ــين باش و فرزانگان خانه نش
ــت ،  ــران ، حق قانونى نمايندگان اس ــتيضاح از وزي اس
ــر قانون ،  ــه تمكين در براب ــت ك هيچ معارضه اى نيس
ــت اما نگارنده به  ــجاعت اخالقى و اجتماعى ماس ش
ــن حق را دارد  ــك ايرانى تحت لواى نظام ، اي عنوان ي
كه از استيضاح كنندگان بپرسد كه آيا خانه نشين كردن 
ــليقه متوليان دولت نهم و دهم  استادانى كه فقط بر س
نقدى داشتند و نيز بازنشستگى اجبارى و خالى كردن 
كرسى هاى صاحب علمان و ستاره داركردن دانشجويان 
ــت تا اين سرمايه هاى  و نخبگان ، مطلوب آنها بوده اس
ــود  ــرمايه هاى ايرانى مهاجر به س ــى هم به آن س علم
ــور به تدبير  ــتكبار بپيوندند ؟ آيا فرار مغزها از كش اس
ــووالن آن روز وزارت علوم ، به سود ما بوده است  مس
يا به نفع جهان غرب زورگو ؟ آيا هدف آن نبوده است 

كه آن فارغ التحصيالن بورسيه هاى سه هزار گانه خارج 
از ضوابط ، بركرسى دانشجويان عرق ريخته عمر به راه 
علم صرف كرده بنشينند ؟ براستى كه اگر ملت و دولت 
يازدهم ، تسامح كنند ، چه « ثلمه» اى بر علم وارد خواهد 
شد . سوال ديگر اين كه آيا استيفاى حقوق ملت ايران و 
مصالح مردم به استناد سوگندى كه ياد كرده ايد ، بر  ذمه 
شما نيست ؟ و آيا فساد علمى پر ضايعه تر و مخرب تر از 
فساد اقتصادى نخواهد بود ؟ باتوجه به شواهد و قراين ، 
ــى دانا ، با اين كه  ــووليت فرج آيا وزارت علوم به مس
وقت بسيارى از دوران تصدى اش در پاسخگويى هاى 
به مجلسيان گذشته ، قانونى تر و معقول تر و علمى تر از 
دوران دولت دهم نبوده است ؟آيا روساى دانشگاه هاى 
وزارت فرجى دانا كه اغلب انتخابى هستند نه انتصابى ، 
ــى در درجه فروترى  ــث مديريت و منزلت علم از حي
ــتند ؟ آيا تاييد و حمايت بيش از  ــالف خود هس از اس
900 نفر از استادان دانشگاه ها كه خود ، دليل قابليت و 
اهليت وزارت وزير علوم نيست و آيا مى توان گفت كه 
حمايت قاطبه دانشجويان را با خود ندارد ؟ صاحب اين 
نوشتار ، بيگانه از محيط دانشگاهى نيست و عمر خود را 
در اين محيط به سرآورده و قياس خوب و غير خوب 

را مى تواند تشخيص دهد .
ــگاه جاى علم و بحث و  البته همه مى دانند كه دانش
ــت و بايسته بينش سياسى و معرفت  درس و كتاب اس
ــود نه جاى هيجانات كاذب  اجتماعى محسوب مى ش
ــرى ، آنچنان كه هزينه هاى  و اعمال هيجانى و غوغاگ
ــنگين بر جامعه تحميل كند . دانشجويانى كه بينش  س
سياسى نداشته باشند به مردمى مى مانند كه در گردونه 
سياست بين المللى ، تفكر قبيله اى گريبانگير آنهاست اما 
اينكه غوغاگرى و هيجان زدگى جاى معرفت دينى و 
علمى را بگيرد ، خواسته هيچ عقل سليمى نخواهد بود.

و نكته پايانى اين كه دولت روحانى با عهدى كه با 
ــگاه بسته و از دانشگاهيان راى اعتماد گرفته ، بايد  دانش
پايدار و وفادار باشد واز اصول خود پاى پس نكشد و به 

مانند آنانى كه چه ها بر سر علم آوردند ، عمل نكند .

پيوند على با قدر تنگاتنگ تر و ناگسستنى تر از آن 
است كه بتوان اّدعا نمود، اين مطابقت تاريخى در ايّام 
ــب هاى نزول قرآن،  ــهادت موالى پرهيزكاران و ش ش
ــت! و چه حكمت سوزناكى است كه در  تصادفى اس
شبى كه قرآن صامت بر آدميان نازل شد، قرآن ناطق را 
از آنان گرفتند؛ در شبى كه قرآن به زمين فرود آمد، على 
از ميان زمينيان رخت بربست. اين تطابق دليل روشنى 
ــرت را تا روز  ــث ثقلين كه قرآن و عت ــت بر حدي اس
ــتاخيز، همگام يكديگر عنوان كرد. اّما برخورد ما  رس
با هر دو، به يك سان ناسپاسانه است. خداوند در قرآن 
مى فرمايد كه چرا نسبت به آياتش «نؤمُِن بِبَعض و نُكفُِر 
ــتيم. نمى توان برخى از آيات را پسنديد و  بِبَعض» هس
ــه اى وانهاد. مواجهه ما با قرآن  برخى ديگر را به گوش

ناطق نيز اين گونه است. 
ــى رود ولى ما  ــخن م ــيار س در اين ايّام از على بس
مّدعيان واليت اميرالمؤمنين نيز به آن بخش از سيره او 
مى پردازيم كه براى مان ضررى نداشته باشد و از آن سو 
ــى از گفتار و كردار او را كه بيانش سودى ندارد،  بخش
به كنارى مى نهيم. از ِعلم على(ع) مى گوييم كه برترين 
عالِمان زمان خويش بود و بهترين شاگرد پيامبر(ص)، 
ــا از ِحلم على(ع) نمى گوييم زيرا در اين صورت ما  اّم
را با همين معيار مى سنجند كه اگر اّدعاى علوى بودن 
ــد و بى پرواييم؟ و چرا قدرت  داريم، چرا اين گونه تن
ــم؟! از عبادت على(ع)  ــل مخالفان خود را نداري تحّم

ــرخش  مى گوييم كه زيباترين جلوه اش را در نمازِ س
ــان كرد! اّما از عدالت على(ع) نمى گوييم مبادا ما را  عي
نيز با آن َمَحك قرار دهند! مبادا بگويند كه على(ع) در 
دادگاه، خود را با شاكى خويش يكى مى ديد و قاضى 
ــش از حد به خود، مالمت كرد.  را به خاطر احترام بي
ــى او در  و مهم تر از اين ها نمى گوييم كه اخالق سياس

برخورد با دشمنان و مخالفانش چگونه بود:
ــا كه پس از همه تالش هايى كه براى پرهيز از  آنج
جنگ ميان اصحاب پيامبر انجام داد؛ در نهايت پس از 
فاجعه جمل، دستور داد كه از ُكشتن زخميان و تعقيب 
ــند؛ آن گاه اُمّ المؤمنين عايشه را با  فراريان دست بكش
ــه بازگرداند و باالى  ــرام و حفاظت كامل به مدين احت
ــت و فرمود:«به خدا  ــيد، گريس ــازه طلحه كه رس جن

سوگند خوش نداشتم تو را غريب و ُكشته ببينم»
ــپاه معاويه، آب فرات  ــن، هنگامى كه س و در صّفي
ــت، پس از باز پس گيرى  ــگريانش بس را به روى لش
رود فرات، دستور داد اجازه دهند سپاه دشمن نيز آب 
برگيرد. دريغ از آن كه ساليانى بعد، فرزند معاويه همين 
ــر فرزند على و اهل بيتش مى بندد و اين گونه  آب را ب
ــران مى كند! و مهم تر از آن، زمانى كه  محبّت او را جب
ــاميان را خوردند و از او  ــپاهيانش فريب نيرنگ ش س

ــتند، صلح را بپذيرد؛ على رغم ايمان به درستى  خواس
نظر خويش، به تصميم اكثريت گردن نهاد و خواسته 
خود را بر آن ها تحميل نكرد. هرچند كه تاريخ اشتباه 

آنان را عيان ساخت.
ــى  ــگام كه با جماعت كج فهم و كج انديش و آن هن
ــد آن ها را به خاطر مخالفت با  چون خوارج روبرو ش
ــان محروم نكرد. على  حكومتش از حقوق اساسى ش
آن سان با آن ها دموكرات منشانه برخورد نمود كه حتّى 
نماز جماعت و سخنرانى هاى او در مسجد كوفه را بر 
ــتاخانه به او اهانت مى كردند ولى با  هم مى زدند و گس

اين حال با آنان مدارا نمود. 
زمانى هم كه براى حفظ امنيت جامعه و جلوگيرى 
ــد با  ــترش روند ترور و جنايات آنان مجبور ش از گس
آن ها برخورد كند، اعالم كرد هر كه از آنان كه سالح بر 
زمين بگذارد و برود، در امان است. او از آنان نخواست 
كه از عقيده خويش دست بردارند و يا عليه ياران سابق 
خود شمشير بكشند و به او بپيوندند. او تنها خواست 
ــّلحانه بردارند و اين برخورد  ــت از مبارزه مس كه دس
ــد بيش از نيمى از نهروانيان ميدان  حكيمانه باعث ش
ــگ را ترك كنند. حال قضاوت كنيم كه آيا در اين  جن
شب هاى قدر، َقدر على را دانسته ايم يا خير؟ دريغ كه 
ــيعيانش مظلوم تر است تا ديروز  على امروز در ميان ش
ــريعتى در  ــان كوفيان! گويى هنوز هم صداى ش در مي

ارشاد مى پيچد كه «على تنهاست.»

ظريف و اشتون پس از 18 روز گفت و گو، بيانيه مشترك صادر كردند

تمديد چهار ماهه مذاكرات هسته اى
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مرورى بر مهمترين گزينه هاى رياست بر سازمان صدا و سيما
مهمترين چالشهاى رييس آينده صدا و سيما چيست؟

آمار شهداى فلسطينى به 340 نفر رسيد
استفاده اسرائيل از تسليحات نامتعارف

هواپيماى مالزى با 289 مسافردر ميان نبردهاى اوكراين ساقط شد
سالخى اشتباهى!

رييس جمهور در ديدار اصحاب رسانه:
به هر منتقدى، لقب وابسته به بيگانه ندهيم

ناطق نورى:
رودربايستى، تملق و باندبازى همچون موريانه 

به انقالب آسيب مى زند

اگر استيضاح كنندگان بخوانند 
منصور فرزامى 

سيره علوى
احسان كيانى

ــرى 89 بر 78 مقابل  ــكتبال ايران با برت  تيم ملى بس
چين تايپه به مقام قهرمانى پنجمين دوره رقابت هاى كاپ 
آسيا در چين دست يافت و جواز حضور در مسابقه هاى 
جام ملت هاى آسيا را كسب كرد. به گزارش ايرنا، ديدار 
ــيا در سال 2014  ــكتبال كاپ آس نهايى رقابت هاى بس
ــنبه) در شهر «ووهان» چين برگزار شد  عصر ديروز (ش
و شاگردان مهمد بچيرويچ در تيم ملى بسكتبال ايران با 
تركيب سجاد مشايخى، بهنام يخچالى، محمد جمشيدى، 
ــاهاكيان و حامد حدادى وارد ميدان شدند.  ــين س اوش

ــت هاى ايران كوارتر نخست برتر از حريف  بسكتباليس
ــود خود رقم  بودند اين كوارتر با نتيجه 26 بر 21 به س
زدند اما در كوارتر دوم چين تايپه عملكرد بهترى داشت 
و نيمه نخست با تساوى 42 بر 42 به پايان رسيد. تيم ملى 
بسكتبال ايران در كوارتر سوم همچون كواتر نخست برتر 
از حريف خود بود و در پايان اين كوارتر با حساب 68 بر 
62 از تيم چين تايپه پيش افتاد. اوج كار بسكتباليست هاى 
ــاگردان بچيرويچ موفق  ايران در كوارتر چهارم بود و ش
شدند در نهايت با نتيجه 89 بر 78 مقابل چين تايپه پيروز 

شوند و براى دومين بار به مقام قهرمانى كاپ آسيا دست 
يابند تيم ملى بسكتبال ايران در مرحله نيمه نهايى با نتيجه 
76 بر 55 تيم فيليپين را شكست داده و به ديدار نهايى راه 
يافته بود. نتايج كامل بسكتباليست هاى ايران در پنجمين 

دوره رقابت هاى كاپ آسيا به اين شرح است:
* مرحله گروهى:

ايران 66 - ژاپن 56
چين 62 - ايران 51 

ايران 77 - هندوستان 47 
اندونزى 49 - ايران 62

* مرحله يك چهارم نهايى:
ايران 75 - اردن 60 
* مرحله نيمه نهايى:
ايران 76 - فيليپين 55

* ديدار نهايى:
ايران 89 - چين تايپه 78

در ديدار رده بندى مسابقه هاى بسكتبال كاپ آسيا نيز 
ــد تيم چين ميزبان  تيم فيليپين با نتيجه 80 بر 79 از س

رقابت ها گذشت و به مقام سوم رسيد.

تيم ملى بسكتبال ايران قهرمان كاپ آسيا شد

وزارت امور خارجه مصر اعالم كرد كه وزير خارجه 
اين كشور طى تماس تلفنى با محمدجواد ظريف، با او 
درباره اوضاع بحرانى نوار غزه همزمان با ادامه حمالت 

رژيم صهيونيستى گفت وگو كرد.
ــنا در بيانيه روز گذشته وزارت امور  به گزارش ايس
خارجه مصر كه عصر روز گذشته منتشر شد و نسخه اى 
ــزارى آناتولى قرار گرفت، آمده  از آن در اختيار خبرگ
ــكرى، وزير امور خارجه مصر طى  ــامح ش ــت: س اس
ــا محمدجواد ظريف، همتاى  گفت وگوى تلفنى اش ب
ايرانى اش، از تهران خواست تا از طرح (آتش بس) ارائه 
ــوى قاهره براى پايان دادن به جنگ در غزه  شده از س
ــون، در اين بيانيه  ــت كند. بنا بر گزارش المصري حماي
ــا راه براى حمايت از مردم  از طرح مصر به عنوان تنه

بى گناه فلسطين، توقف كشتارها و خونريزى هاى مستمر 
و عمليات هاى نظامى ياد شده است. اين بيانيه افزود كه 
وزير مصرى به شرح مفصلى از طرح (آتش بس) مصر 
ــت؛ طرحى كه در آن طى بندهاى واضحى  پرداخته اس
توقف تيراندازى ها و كشتار مردم فلسطين، بازگشايى 
معابر و تسهيل در رفت و آمد افراد و كاال از طريق غزه 
و ايجاد سازوكارهاى مشخص اجرايى بر اساس طرح 
زمان بندى مشخص خواسته شده است. اين بيانيه آورده 
است كه شكرى در اين تماس تاكيد كرد هدف اصلى 
ــتارهاى روزانه اى است كه مردم  اين طرح «توقف كش
ــتند». در ادامه اين بيانيه به نقل از  غزه با آن روبرو هس
بدرعبدالعاطى، سخنگوى وزارت امور خارجه مصر نيز 
آمده است كه وزير امور خارجه مصر در اين گفت وگو 

ــخگويى به  ــتاى پاس ــورش در راس به تالش هاى كش
نيازهاى انسانى ملت فلسطين بويژه پذيرش مجروحان 
و زخمى هاى حمالت، درمان در بيمارستان هاى مصر، 
ــه كمك هاى غذايى،  ــانى از جمل تهيه كمك هاى انس
ــكى از طريق گذرگاه رفح نيز  دارويى و تجهيزات پزش
ــاره داشته است. وزير امور خارجه ايران نيز از مصر  اش
ــى و انسانى اش كه در  به دليل انجام تالش هاى سياس
ــتاى منافع ملت فلسطين صورت گرفته، تشكر و  راس
قدردانى كرد. بعد از گذشت چند روز از حمالت رژيم 
صهيونيستى عليه نوار غزه و زخمى شدن و به شهادت 
رسيدن صدها تن از فلسطينى ها، مصر دوشنبه گذشته 
ــى را ارائه كرد كه با مخالفت حماس و  طرح آتش بس

جريان مقاومت در فلسطين مواجه شد.

ــكت 3 بر صفر مقابل  ــى واليبال ايران با ش تيم مل
ــكا در نيمه نهايى ليگ جهانى واليبال از صعود به  آمري
ــت كه ايران  ــت درحالى اس فينال بازماند.  اين شكس
ــگقتى ساز بود و حضور  ــابقات ش در اين دوره از مس
مقتدرانه در جمع چهار تيم اول دنيا ، در كارنامه واليبال 

ايران به ثبت رسيد. 
به گزارش (ايسنا)، تيم ملى واليبال ايران در مرحله 
نيمه نهايى ليگ جهانى واليبال به مصاف تيم قدرتمند 
آمريكا رفت كه با نتيجه 3 بر صفر و امتيازهاى 25- 18، 

25-22 و 25- 16 شكست خورد. 
ــاعت قبل از شروع مسابقه جمعيت  از حدود يكس

قابل توجهى از تماشاگران ايرانى در سالن مسابقه حاضر 
ــده بودند. حتى يك خانم ژاپنى با در دست داشتن  ش
عكس سعيد معروف به تشويق تيم ايران مى پرداخت. 
ــد از ايتاليا، تيم ايران  ــيون جهانى بع طبق اعالم فدراس

دومين تيم پرطرفدار اين مسابقه است. 
تيم آمريكا سه طال و يك برنز را در مسابقات المپيك 
كسب كرده است. آن ها پيش از اين در سال 2008 ليگ 
جهانى هم طال گرفته بودند. در سال 2012 در صوفيه 

نقره و در سال هاى پيش از آن نيز دو برنز داشتند. 
ــش از اين يكبار مقابل آمريكا با نتيجه  تيم ايران پي
ــابقات بين قاره اى پيروز شده بود. حاال  3 بر 2 در مس

اين دو تيم بار ديگر بعد از يكسال در نيمه نهايى ليگ 
جهانى به مصاف هم رفته بودند. برنده اين مسابقه مى 

توانست فيناليست شود. 
تيم آمريكا در اين مسابقه پيراهن سفيد پوشيد و با 
ــون، سين رونى، تيلور ساندر، ديويد  تركيب متيو اندس
لى، ميكا كريستينشن، مكسول هالت بازى را آغاز كرد. 
سعيد معروف، محمد موسوى، آرمين تشكرى، فرهاد 
قائمى، مجتبى ميرزاجانپور، امير غفور و فرهاد ظريف 

هم براى سورمه اى پوشان ايران به ميدان رفتند. 
گفتنى است، بازنده ديدار ايتاليا و برزيل هم امشب 

حريف ايران در مسابقه رده بندى خواهد بود.

درخواست مصر از ايران:
 از طرح قاهره براى آتش بس حمايت كنيد 

تحسين واليبال ايران براى حضور در مرحله نيمه نهايى 

گروه سياسى- عالمه عزيزى : ماراتون مذاكرات وين 6 در حالى پايان 
ــته اى ايران و 1+5 بمدت چهار ماه ديگر تمديد  يافت كه مذاكرات هس
شد.گفتنى است با توجه به عزم جدى دو طرف با تمديد مذاكرات اميدها 
زنده نگه داشته شد زيرا در صورت عدم تمديد مذاكرات شرايط به شش 
ماه گذشته برمى گشت اما با توجه به اين اصل كه ديپلماسى زمان بر است 

تمديد مذاكرات نشان از مثبت بودن مذاكرات دارد. محمد جواد ظريف، 
ــورمان در حالى وين را به سمت تهران ترك كرد  وزير امور خارجه كش
ــد.اين  كه مذاكرات ايران و 1+5 به مدت چهار ماه تا 3 آذر 93 تمديد ش
در حالى است كه هر زمان كه دو طرف به توافق برسند مذاكرات پايان 
ــورمان روز جمعه در بيانيه مشترك خود  مى يابد. وزير امور خارجه كش

ــتون گفت: «به همراه وزيران خارجه ديگر تصميم گرفتيم  با كاترين اش
اجراى برنامه اقدام مشترك را تا 24 نوامبر 2014 ادامه دهيم. ايران و 3+3 
ــان را به طور موثر و به موقع  تاكيد مى كنند كه اجراى تمامى تعهدات ش
ادامه مى دهند. با جديت براى توافق جامع جلسات خود را در هفته هاى 

آينده برگزار خواهيم كرد.» وزير امور خارجه كشورمان...

واليباليست هاى ايرانى از راه يابى به فينال ليگ جهانى بازماندند 
تحسين واليبال ايران براى حضور در مرحله نيمه نهايى 

صفحه1


