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مشروح اين گزارش را در صفحه 5 بخوانيد

با مذاكره مخالف نيستم، اما معتقدم بايد دل به نقطه هاى 
اميدبخش حقيقى سپرد نه نقطه هاى خيالى

ايجاد دودستگى و تفرقه، ضد منافع ملى و ضد آرمان هاست
نسل سوم و جوان ها بودند كه حادثه عظيم 9 دى را 

به وجود آوردند

دولتى ها مراقب باشند حاشيه سازى نكنند

7

نتيجه گرا يي كي روش 
اميدواري ها را 
بيشتر مي كند
گفت و گو با جالل طالبي 
سرمربي اسبق تيم ملي در 
آستانه جام ملت هاي آسيا

انديشهگفت و گو

طلوع تمدن اسالمي
 از مدينه نبوي

8

معلم فداكار براى نجات دانش آموزان 
تا يك قدمى مرگ رفت

معصومه ملكى/ گروه حوادث

ــراي نجات جان  ــن بود ب ــي جاي م ــر معلم «ه
ــر مي انداخت،  ــان خود را به خط ــش ج دانش آموزان
ــتند كه بايد  ــي نزد ما هس ــوزان امانت هاي دانش آم

مراقب آنها باشيم»
اين بخش از اظهارات معلم فداكار مشگين شهري 
ــش دانش آموز خود، تا  ــت كه براي نجات جان ش اس
ــق را  ــت درس عش يك قدمي مرگ رفت، اما توانس

براي دانش آموزانش معنا كند.
 به گزارش جام جم، شانزدهم دي امسال امير صادقي 
ــاله مدير و معلم مدرسه بني هاشمي  ــش س چهل و ش
ــتاي ساطي از توابع شهرستان مشگين شهر، پس  روس
ــر و سه فرزندش از خانه شان در  از خداحافظي از همس

ــهر خارج شد تا راهي مدرسه شود. سال ها  مشگين ش
بود كه شغل معلمي را انتخاب كرده بود و هر روز براي 
ــتايي مسافت  ــر روس تدريس به پنج دختر و يك پس
ــهر تا روستا را طي مي كرد. مدرسه  30 كيلومتري ش
ــتا تنها يك كانكس بود كه دانش آموزان هر روز  روس
همزمان با معلم، خود را به آنجا مي رساندند. صادقي 
ــت و درس را آغاز  ــت ميز نشس ــنبه صبح پش سه ش
ــتاقانه به حرف هاي آقا معلم گوش  كرد كودكان مش
مي دادند كه ناگهان لرزه اي بر كانكس افتاد. نيمكت 
ــت  دانش آموزان تكان مي خورد و هر لحظه بر وحش
ــد. ابتدا تصور كردند زلزله آمده  كودكان افزوده مي ش
است. دانش آموزان ترسيده بودند و چند نفري از آنها 

به گريه افتادند. 
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ــخص در  ــرد نقابدار كه با انگيزه اي نامش دو م
ــياب شهرستان مالرد بمبگذاري  بانكي در سرآس

كرده بودند، تحت تعقيب پليس قرار گرفتند. 
ــاعت 15 بعد از ظهر  ــام جم ،س ــه گزارش ج ب
ــياب  ــعبه بانكي در منطقه سرآس ــروز مدير ش دي
شهرستان مالرد با مركز فوريت هاي پليسي 110 
ــاز در محل  تماس گرفت و از وجود بمبي دست س

كارش خبر داد. 
ماموران با دريافت اين گزارش و اعزام به محل 
حادثه مشاهده كردند مشتريان و مسئوالن بانك 
ــده و به خيابان آمده اند. آنها ابتدا به  ازآنجا خارج ش
ــق از مدير بانك پرداختند كه وي گفت: من  تحقي
ــتري دربانك حضور  ــم همراه چند مش و همكاران
داشتيم و ساعات پاياني كارمان بودكه  زنگ تلفنم 
ــردي با لحني  ــوي خط م ــه صدار درآمد و آن س ب
ــته و بزودي  ــن فرياد زد در بانك بمب گذاش خش
ــود. زماني كه زير ميزم را نگاه كردم،  منفجر مي ش

متوجه صحت گفته هاي تماس گيرنده شدم. 

ــا وقوع اين حادثه، موضوع به بخش ماموران  ب
واحد چك و خنثي سازي پليس غرب استان تهران 
ــد و آنها در قالب چند گروه عملياتي به  گزارش ش
ــدند. ماموران براي خنثي  بانك مورد نظر اعزام ش
ــدند و پس از 15 دقيقه  ــردن بمب وارد عمل ش ك
ــدن  ــگير، بمب را پيش از منفجر ش عمليات نفس

خنثي كردند. 
با تشكيل پرونده قضايي و همزمان با تحقيقات، 
كارآگاهان به بازبيني دوربين مداربسته پرداختند 
ــد، دو مرد كه ماسك آلودگي هوا  كه مشخص ش
ــتري وارد بانك شده و در  زده بودند، به عنوان مش
ــتفاده ازغفلت افراد حاضر درآنجا  يك لحظه با اس
به سمت ميز مدير رفته وبمب راچسبانده و بسرعت 

دور شده اند. 
ــان فراري،  ــدن تصوير متهم ــت آم با به دس
ــترده پليس براي دستگيري آنها  ــتجوي گس جس
ــده تا مشخص شود انگيزه اين افراد از اين  آغاز ش

بمبگذاري چه بوده است.   

ناكامي مشتري هاي مرموز در انفجار بانك 

گلستان، لرستان، شرق استان تهران و شهرستان فرخ شهر
 و نيازمندى هاى استان قم و البرز

15

ــالگرد  ــيدن چهل و هفتمين س ــان با فرارس همزم
درگذشت جهان پهلوان تختي، بسياري از پيشكسوتان 
ــتي و همچنين دوستداران تختي با حضور  و اهالي كش
ــهرري، ياد و خاطره او را  ــر مزارش در ابن بابويه ش بر س

گرامي داشتند.
ــوه عالقه مندان به  ــم كه با حضور انب ــن مراس در اي
جهان پهلوان تختي برگزار شد، كيومرث هاشمي رئيس 
ــيون  ــول خادم رئيس فدراس ــه ملي المپيك، رس كميت
كشتي، آقامير رئيس سازمان ورزش شهرداري تهران، 
ــن بابك مدير تيم هاي ملي كشتي فرنگي، احسان  حس
حدادي نايب قهرمان پرتاب ديسك المپيك، محمدرضا 
ــيون كشتي، غفوري فرد  ــابق فدراس طالقاني رئيس س
رئيس سابق سازمان تربيت بدني و پيشكسوتان كشتي 
ــوري، خيراهللا اميري،  ــر اكبر حيدري، ابوالفضل ان نظي
ــن امن زاده، عباس شيرخدا و جمشيد آرش كه جزو  حس
هم دوره اي هاي او محسوب مي شوند، حضور داشتند و 
ياد و خاطره نماد پهلواني كشتي ايران را گرامي داشتند. 
ــيه اين مراسم نيز گالري عكس هاي مربوط به  در حاش

جهان پهلوان تختي به نمايش درآمد.  

حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
ــالمي صبح ديروز در ديدار پرشور هزاران نفر  اس
ــاره به ضرورت مقابله با تالش  از مردم قم، با اش
ــف واقعيت هاي انقالب  ــراي تحري بيگانگان ب
ــدن رويدادهايي مانند  ــي سپرده ش و به فراموش
ــمني  ــد: دش 19دي 1356 و9  دي 1388 افزودن
ــئوالن  ــتكبار با ملت ايران، پاياني ندارد و مس اس
ــي، حربه تحريم  ــر نيروهاي داخل ــد با تكيه ب باي
ــمن غيرقابل اعتماد خارج كنند  ــت دش را از دس
ــتن به نقطه هاي روشن حقيقي، وظايف  و با دلبس
ــان انقالب و  خود را در تحقق آرمان هاي درخش

ملت انجام دهند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
ــري، حضرت آيت اهللا خامنه اي با تبريك ايام  رهب
ــأن اسالم(ص) و حضرت  ميالد پيامبر عظيم الش
ــام 19 دي 1356 را رويدادي  ــام صادق(ع)، قي ام
ــده خواندند و گفتند:  ــي، بزرگ و تعيين كنن تاريخ
ــا روزها و حوادث بزرگ  ــي وجود دارد ت انگيزه هاي
ــالمي و سه دهه اخير به  و تعيين كننده انقالب اس
ــي سپرده شود، اما تا وقتي ملت زنده است  فراموش
و دل هاي مؤمن و داراي انگيزه و زبان هاي حقگو 

حضور دارند، چنين اتفاقي نخواهد افتاد. 
ــته شدن  ــالمي زنده نگه داش رهبر انقالب اس
ــن 1357، 9 دي 1388 و  19 دي 1356، 22 بهم
ــاز ملت ايران را حركتي  ديگر مقاطع سرنوشت س
مجاهدت آميز خواندند و گفتند: جبهه مقابل نظام 
ــوم انقالب اميد بسته  ــالمي به نسل دوم و س اس
ــالمي رويگردان كند،  ــا آنها را از انقالب اس بود ت

ــل سوم و جوان هاي كشور بودند كه  اما همين نس
ــيلي  ــه عظيم 9 دي را بوجود آوردند و آن س حادث
محكم را به صورت كساني كه سعي داشتند مسير 

انقالب را با فتنه منحرف كنند، نواختند.
رهبر انقالب اسالمي با يادآوري مجدد اهميت 
ــال 1356 در قم، گفتند:  تاريخي حادثه 19 دي س
ــد و  ــور ش 19 دي مبدأ يك حركت عمومي در كش
ــارزه با رژيم طاغوت  ــت ايران را وارد ميدان مب مل
ــتم شاهي از اين  ــاط رژيم س كرد كه در نهايت بس

كشور برچيده شد.
ــاره به  ــپس با اش حضرت آيت اهللا خامنه اي س
ــف حقايق و واقعيات  ــي كه براي تحري انگيزه هاي
ــد خصوصيت  ــود دارد، به چن ــوي وج ــم پهل رژي
ــد: ديكتاتوري  ــد و افزودن ــاره كردن ــم اش آن رژي
ــاوت آميزترين روش ها و  ــتفاده از قس ــياه و اس س
ــكنجه ها در زندان هاي مخوف،  وحشيانه ترين ش
ــود و همه  ــم پهلوي ب ــات رژي ــي از خصوصي يك
مدعيان امروز حقوق بشر نيز با تمام وجود از چنين 

رژيمي حمايت مي كردند.
ــت ها و  ــش صهيونيس ــه نق ــاره ب ــان با اش ايش
ــاواك در  ــتگاه جهنمي س آمريكايي ها در ايجاد دس
ــته و ايجاد خفقان شديد در كشور افزودند:  رژيم گذش
افشاگري هاي اخير درخصوص زندان هاي مخفي و 
شكنجه هاي سازمان سيا در آمريكا نيز نشان مي د هد 
ــاي آمريكايي ها در حمايت از آزادي بيان به  ادعاه

هيچ وجه با واقعيات همخواني ندارد.
ــتگي ذلت آميز به  رهبر انقالب اسالمي وابس
ــي ديگر از خصوصيات  ــاي خارجي را يك قدرت ه

رژيم پهلوي برشمردند و خاطرنشان كردند: در آن 
ــع قدرت هاي بيگانه و بويژه  دوران آنچه كه مناف
ــت ها و رفتارهاي  آمريكا، اقتضا مي كرد، در سياس
ــي، منطقه اي و بين المللي دنبال و ملت ايران  داخل

بشدت تحقير مي شد.

كينه و دشمني تمام نشدني آمريكايي ها
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: علت بغض 
ــمني تمام نشدني آمريكايي ها با ملت  و كينه و دش
ــالمي، اين است كه كشوري با  ايران و انقالب اس
ــطه  ــا و موقعيت راهبردي ايران به واس ويژگي ه

پيروزي انقالب از دست آنها خارج شده است.
ــم پهلوي را  ــومين خصوصيت رژي ــان س ايش
ــي، مالي و  ــادهاي جنس ــال بودن به انواع فس مبت
ــطوح حكومتي دانستند  اخالقي در عالي ترين س
ــد مردم به هيچ  ــد: در آن رژيم خبيث و فاس و گفتن
ــاب نمي آمدند و رأي و نظر مردم هيچ  وجه به حس
ــردم و حكومت به طور  ــت و رابطه م اهميتي نداش

كلي قطع بود.
رهبر انقالب اسالمي، بي اعتنايي به پيشرفت 
علمي، ترويج خود كم بيني، بزرگ نمايي فرهنگ 
ــادت دادن ذائقه مردم به واردات به جاي  غربي، ع
ــاورزي و صنايع  احياي توليد داخلي، و نابودي كش
ــياه رژيم  ــر بخش هاي كارنامه س ــي را از ديگ مل
ــد: ملت با  ــان كردن ــتند و خاطرنش ــوي دانس پهل
ــادها  ــه اين تحقيرها و ظلم و فس ــوش ايران ك ه
ــرد الهي كه  ــطه يك م ــاهده مي كرد، بواس را مش
ــت  ــان امام بزرگوار(ره) بود، پا به ميدان گذاش هم

و در نهايت پيروز شد.
ــد كردند:  ــه اي تأكي ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــي و بيداري و  ــاي كنون ــرفت ها و موفقيت ه پيش
ــه همه به دليل  ــگاه برتر ملت ايران در منطق جاي
ــد و ظالم و  ــدن مانع بزرگ رژيم فاس ــته ش برداش

وابسته پهلوي بوده است.
ــمني  ــاره به آغاز دش رهبر معظم انقالب با اش
ــس از پيروزي  ــران پ ــتكبار با ملت اي ــه اس جبه
انقالب تأكيد كردند: هيچ كس تصور نكند دشمن 

از خباثت و خصومت دست برمي دارد.
ــه اي در همين زمينه  ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــار غفلت  ــمن دچ ــي در مقابل دش ــد: وقت افزودن
ــديد و به او اعتماد كرديد دشمن فرصت مي كند  ش
مقاصد خود را در كشور پيگيري كند، اما اگر قوي، 
ــناس بوديد استكبار، به ناچار از  ــمن ش آماده و دش

خصومت ورزي دست مي كشد.

تا تحقق كامل آرمان ها راه زيادي مانده
ايشان فشارهاي امروز جبهه زورگويان جهاني 
ــي از يك دشمني تمام نشدني  به ملت ايران را ناش
ــمردند و افزودند: گرچه هنوز تا تحقق كامل  برش
ــت اجتماعي و اخالق  ــي همچون عدال آرمان هاي
ــا برخالف  ــت، ام ــادي مانده اس ــالمي راه زي اس
ــنجيده و غلطي كه بعضي ها درباره  حرف هاي نس
بي توفيقي ملت ايران مي گويند اين ملت با حركت 
ــت توفيقات بسيار  ــير آرمان ها توانسته اس در مس

بزرگي به دست آورد.
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حضرت محمد (ص) مظهر 
تمام نماي كماالت اخالقي

ــول اكرم (ص)  ــاره زندگاني رس ــش درب پژوه
نشان مي دهد او براستي مظهر تمام نماي كماالت 
ــالمي بود. خداوند پيامبر اسالم  اخالقي و رفتار اس
ــان ها معرفي كرد.  ــام براي همه انس ــي ع را رحمت
ــلناك  ــوره انبيا آيه 107 مي خوانيم: و ما ارس در س
ــتاديم تو را جز آن كه  ــي رحمه اللعالمين. و نفرس ال

مي خواستيم به مردم جهان رحمتي ارزاني داريم.
رسول اكرم (ص) با مهرباني و عطوفت توانست 
مردم را بر مدار توحيد گرد آورد. در سوره آل عمران 
آيه 159 مي خوانيم كه اين پيام الهي به آن حضرت 
ــود: لو كنت فرضا غليظ القلب النفرضوا منهولك.  ب
ــنگدل بودي، بى ترديد از پيرامونت  اگر تندخو و س

پراكنده مي شدند.
ــي  ــالم انس علي ابن ابيطالب (ع) كه با پيامبر اس
ــت، در توصيف مهرورزي و نرم خويي آن  ديرينه داش
ــود: نرم خوترين و بزرگوارترين مردم در  حضرت فرم
ــول اكرم پيوسته مردم  ــرت رسول خدا بود. رس معاش
مسلمان را به مهرورزي دعوت مي كرد و حتي فرمود: 
ــبت به  من ال يرحم الناس ال يرحمه اهللا. هركس نس
ــد، مورد رحمت  ــته باش مردم رحمت و مهرباني نداش
ــود.بارها از من پرسيده اند كه در ميان  خدا واقع نمي ش
ــرورزي و محبت  ــه و كتابي كه درباره مه ــا مقال ده ه
ــده اي، كداميك بيش از همه توجه  پيامبر اكرم خوان
ــما را جلب كرد و من در پاسخ گفتم كه مقاله ارزنده  ش
مرحوم سيد ابوالفضل مجتهد زنجاني در كتاب خاتم 

پيامبران بيش از ديگر مقاالت توجه مرا جلب كرد.
ادامه در صفحه آخر

ــت: در بحث  ــت گف ــذا و داروي وزير بهداش ــاون غ مع
اطالع رساني در مورد روغن پالم چهار سال دير عمل كرديم، 
بنابراين بايد بموقع در موضوعاتي اين چنيني ورود كنيم تا از 

گسترش دامنه تقلبات مواد غذايي جلوگيري كنم.
به گزارش ايسنا، رسول ديناروند بر ادامه شفاف سازي ها 
در رابطه با مصرف روغن پالم تاكيد كرد و افزود: بايد تالش 

كرد تا اين موضوع در هياهوي رسانه اي گم نشود.
ديناروند خاطرنشان كرد: متاسفانه موضوع تقلب در مواد 
غذايي امروزه به منشا درآمد و شغل براي برخي افراد تبديل 
ــت تا از طريق آن كمتر در تامين مواد اوليه هزينه  ــده اس ش

كنند و سودهاي سرشاري به جيب بزنند.
ــي اين تقلب   ها در حد كالهبرداري و  وي بيان كرد: گاه

بي تاثير در سالمت مردم و گاهي نيز باعث خدشه به سالمت 
مردم مي  شود، بنابراين بايد برخوردها متناسب با نوع تخلفات 
ــد.دينارورند، دانشگاه هاي علوم پزشكي استان ها را خط  باش
ــر و اظهار كرد: مردم انتظار  ــدم نظارت بر مواد غذايي ذك مق
ــوي دولت براساس اولويت ها با جديت و  دارند اين مهم از س

سريع صورت گيرد.

معاون وزير بهداشت:در مورد روغن پالم 4 سال دير عمل كرديم

والدت حضرت رسول اكرم (ص) و  والدت حضرت امام جعفر صادق(ع) را گرامى مى داريم

ــالم (ص)،  ــت پيامبر گرامي اس ــالد ُپربرك ــتانه مي در آس
ــم  ــينمايي فيل ــم س ــهرك عظي ــاي ش ــته دره روز گذش
ــد تا مجيد  ــوده ش ــانه گش «محمد»(ص) به روي اهالي رس
ــتين بار پاسخگوي  مجيدي، كارگردان اين فيلم براي نخس
ــد و  ر ئيس  سازمان سينمايى  ــش هاي خبرنگاران باش پرس
ــال با رونمايي و اكران  ــور  هم از افتتاحيه فيلم فجر امس كش
ــر داد.به گزارش جام جم، مجيد مجيدي  فيلم «محمد» خب
ــينماي  در جايگاه كارگردان يكي از مهم ترين فيلم هاي س
ايران و جهان اسالم، روز گذشته حرف هاي مهمي را مطرح 
كرد. او نقش آفريني بازيگران فيلمش را يك سورپرايز براي 
ــت و گفت: شهادت مي دهم  ــينماي ايران و جهان دانس س
ــول اهللا» به لحاظ هنر بازيگري،  بازيگران فيلم «محمد رس

بسيار در دنيا خواهند درخشيد.
ــخ به برخي نگراني ها و واكنش هاي  او همچنين در پاس
ــيوخ االزهر تاكنون در ارتباط با فيلمش  منفي كه از جمله ش
ــمان اين بود كه  ــرح كرده اند هم توضيح داد: تمام تالش مط
ــيم  مقطعي از زندگي حضرت محمد (ص) را به تصوير بكش
كه هيچ گونه اختالفي بين گروه هاي مختلف اسالمي درباره 
آن نباشد و همچنين وفاقي هم به وجود آورد.مجيدي تاكيد 
ــت بلكه شروع  ــول اهللا» تنها يك فيلم نيس كرد: «محمد رس
ــت است تا قرائت درستي از اسالم  يك جريان فرهنگي درس
ــنن خصوصا  ــيم. او با دعوت از علماي اهل تس ــته باش داش

«االزهر» گفت: فيلم را ببينيد و بعد صحبت كنيد.

مجموعه تلويزيوني «جالل الدين» به كارگردانى شهرام اسدى و آرش معيريان جمعه شب ها  پخش خواهد  شد/ عكس: ايران انتظام

گراميداشت ياد تختي

كاظم كوكرم  /  گروه دانش

خبرگزارى هاى ايرنا و فارس روز گذشته   از دستور 
قضايى براى فليترينگ سه نرم افزار پيام رسان تانگو ، 

الين و واتس آپ خبر دادند.
ــن ديروز يكى از همين خبرگزارى ها از  همچني
ــى در كميته تبيين مصاديق مجرمانه در  قول منبع
فضاي مجازي خبر داد و نوشت  اين طرح ارتباطي 
به فيلترينگ هوشمند ندارد و نرم افزارهاي يادشده 

به طور كامل فيلتر مي شوند.
معاون قضايي دادستان كل كشور پيش ترگفته 
بود حدود 200 نرم افزار پيام رسان خارجي در ايران 
ــداد قريب به 12 مورد از آنها  ــت دارند، ولي تع فعالي

بيشتر در ايران مخاطب پيدا كرده اند.
ــت آمده از نصب نرم افزار هاى   بنا بر آمار به دس
ــان روى گوشى هاى اندروئيدى به ترتيب  پيام رس
ــت  وايبر، واتس آ پ و الين با بيش از ده ، نه و هش
ميليون كاربر بيشترين مخاطب را در ميان كاربران 

ايرانى دارد.
ــامي  ــت كه بين اس ــه جالب توجه اين اس نكت
نرم افزارهاي ذكر شده نامي از وايبر ديده نمي شود. 
ــان محبوب  ــر نيز يكي از چند نرم افزار پيام رس وايب
ــال پيامك و  ــت كه امكان ارس ــان ايرانيان اس مي
تماس هاي رايگان اينترنتي را براي كاربران فراهم 
ــا رتبه  ــگاه رتبه بندى اينترنتى  الكس ــد. پاي مي كن
ــرويس  وايبر در ميان  پايگاه اينترنتي ارائه دهنده س

ــي را 694  ورتبه جهانى  ــايت هاي محبوب ايران س
اين پايگاه را 5613 اعالم كرده است. 

براساس همين رتبه بندي ايراني ها بزرگ ترين 
و  از اصلي ترين گروه كاربران وايبر در جهان هستند.
در بررسي هاي اين مركز امتيازدهي سرويس هاي 
ــده است كه بعد از ايرانيان كه با  اينترنتي، اعالم ش
8 / 15 درصد در صدر مشتركان سرويس هاي وايبر 
ــد و كاربران  ــران  روس با 9/5 درص ــتند، كارب هس
ــوم قرار  آمريكايي با 2 / 7 درصد در جايگاه دوم و س
گرفته اند. اما در مورد استفاده از تانگو وضع برعكس 
است و آمريكاييان در استفاده از اين نرم افزار اول و 

ايرانيان دوم هستند.
ــون فيلترينگ  ــث پيرام ــاي اخير بح در ماه ه
ــه محل مجادله  ــان بارها ب ــاي پيام رس نرم افزاره
ــده بود.  ــوه قضاييه تبديل ش ــات و ق وزارت ارتباط
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات همواره اعالم 
ــبكه هاي  ــت دولت فيلتر كردن ش كرده كه سياس
ــت؛ بلكه  ــان نيس اجتماعي و نرم افزارهاي پيام رس

محتواي مجرمانه اين شبكه ها بايد فيلتر شود. 
ــود برنامه  ــه دليل نب ــوه قضاييه ب ــي كه ق در حال
ــمند  ــخص براي اعمال نظارت و فيلترينگ هوش مش
محتواي مجرمانه در اين نرم افزارها بارها ضرب االجل 

فيلترينگ اين برنامه ها را اعالم كرده بود.
ــاعت 17 و 20 دقيقه  خبرگزارى فارس ديروز س
ــه نرم افزار به  ــاعتى ديگر اين س گزارش داد كه تا س

دستور قضايى فيلتر مى شوند.


