
شکست »سیا«  با شناسايي 
۱۷ جاسوس در كشور

  مديركل ضدجاسوس��ي وزارت اطالعات: جاس��وس هاي 
شناسايي شده شامل شاغالن مراكز حساس و حياتي و همچنين 

بخش خصوصي مرتبط با اين مراكز هستند | صفحه 5

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

ریشه مشکالت پیاده سازی نسخه های لیبرالیسم در جامعه است

دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می شناسد

روحانی با نخست وزیر 
عراق دیدار کرد

وزیر دفاع: توقیف نفتکش انگلیسی نشان از اراده پاسخ به تهدید دارد

معامله قرن برای کاهش نفوذ ایران

تبادل آتش سنگین میان هند و پاکستان در خط کنترل مرزی

ریشه مشکالت اقتصادی    سیاسی
موجود در این اس�ت که 
بع�د از دف�اع مق�دس ع�ده ای آمدند در کش�ور ما 
دستورالعمل های غربی را با عنوان توسعه پیاده سازی 
کردند، از درون مکتب لیبرالیسم اقتصادی خواستند 
ب�رای مل�ت ای�ران رف�اه و آس�ایش فراه�م کنند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی بس��يج، س��ردار غالمرضا 
سليمانی، رئيس سازمان بسيج مستضعفين روز گذشته در 
جمع دانشجويان حاضر در طرح واليت در حرم مطهر رضوی ، 
پيروزی انقالب را حادثه ای بزرگ دانست و خاطرنشان كرد: 
انقالب اسالمی دنيای امروز را به نوعی غافلگير كرده كه هنوز 
اردوگاه استکباری نتوانسته زوايای آن را بشناسد. وی افزود: 
اگر بخواهيم به دس��تاوردهای انقالب اس��المی نگاه كنيم 
فهرس��ت بلندبااليی در مقابل ديدگان داريم و بايد در اين 
راستا به اين نکته اشاره كنيم كه بزرگ ترين دستاورد انقالب 
اسالمی تولد نظام سياسی جمهوری اسالمی و مردم ساالری 
بود.  سردار سليمانی اين حادثه بزرگ را نيازمند مطالعه دقيق 
دانست و بيان كرد: انقالب اس��المی در طول 40 سال اخير 
در بعد سياست، امنيت، دفاع، فرهنگ، اعتقادات و اقتصاد 
جلوه های عميقی از توانايی   ها را در مقابل ديدگان بش��ری 
قرار داده، به همين جهت می توانيم ايران اسالمی را به عنوان 

الگويی در برابر ملت های آزاده ديگر قرار دهيم. 
مردم در همه امور باید ساالر خود باشند

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينکه آيا جمهوری 
اس��المی برآمده از ملت ايران يک نظام كارآمدی محسوب 
می شود و اينکه چرا دش��منان همه توان خود را صرف اين 
موضوع كرده اند كه مانع موفقيت انقالب اسالمی شوند، ادامه 
داد: در بعد سياسی جمهوری اسالمی ايران با مردم ساالری 
دينی يک الگوی جديد از اداره جوامع انسانی ارائه كرد و اين 
هم در زمانی بود كه مکتب ليبرال دموكراسی به اذعان بزرگان 
اين مکتب دچار شکست می شود. سليمانی با اشاره به اينکه 
جمهوری اسالمی ايران در بعد سياست امروزه يک الگوی 
كارآمد در برابر ملت های مسلمان است، تصريح كرد: هر دو 
سال يک بار انتخاباتی در جمهوری اسالمی برگزار می شود 
و مردم با اقداماتی آزادانه و در رقابتی سياس��ی مش��خص 

سرنوشت خود را مشخص می كنند. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اش��اره به سخن مقام 

معظم رهبری مبنی بر اينکه مردم ساالری دينی تنها شركت 
در انتخابات دينی نيس��ت، متذكر ش��د: يکی از جنبه های 
مردم ساالری دينی ش��ركت در انتخابات است، اما مردم در 
همه امور بايد ساالر خود باشند. در همه دستگاه   ها مردم بايد 
امکان حضور داشته باشند. وی افزود: در زمينه های  امنيت و 
دفاع، انقالب اسالمی دارای مکتبی بسيار كارآمد است كه در 
دوران دفاع مقدس توسط جوانان و نوجوانان با تأسی از مکتب 
عاشورايی و علوی ما را از نقطه ابتدايی در دفاع و امنيت ما را به 

قله های مرتفع دفاعی و امنيتی رساند. 
   دشمنان در هیچ صحنه ای موفق نبوده اند

رئيس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين عنوان ك��رد: اينکه 
می بينيد كش��ور ما از نظر امني��ت و دفاع به لح��اظ ابزار  ها 
رشد خارق العاده ای داشته از دستاوردهای انقالب و توسل 
به حکومت علوی و فرهنگ عاشورايی بوده، اما نفوذ انقالب 
اسالمی متأثر از قدرت نرم آن است. وی با اشاره به اتفاقات 
چندماه اخير در خليج فارس، اظهار كرد: دشمنان در 40سال 
گذشته تمام توان خود را در اين منطقه گذاشتند تا بتوانند 
در صحنه   هايی موفق باشند، اما در هيچ صحنه ای نتوانستند 
به موفقيت برس��ند كه اين موضوع نش��ان دهنده استمرار 
پيروزی های نظام جمهوری اس��المی ايران اس��ت. سردار 
سليمانی با بيان اينکه نظام جمهوری اسالمی ايران و انقالب 
اسالمی از يکديگر جدايی ناپذيرند، ادامه داد: زمانی كه گفته 
می شود موفقيت انقالب اسالمی يعنی موفقيت جمهوری 
اسالمی، زمانی كه گفته می ش��ود دستاوردهای جمهوری 
اسالمی ايران يعنی دستاوردهای انقالب اسالمی ايران در 
جنبه های مختلف.  رئيس س��ازمان بسيج مستضعفين از 
جنبه فرهنگی ملت اي��ران را قوی   ترين ملت جهان معرفی 
و بيان كرد: در طول 40 س��ال گذشته شاهد موفقيت های 
خارق العاده فرهنگی هس��تيد،  نبايد اي��ن را ببينيد كه در 
برخی از ظواهر غربی   ها موفق بوده اند كه اين نيز يک شکست 
فرهنگی محسوب نمی شود. وی با بيان اينکه مردم ما ديندار، 
انقالبی و فرهنگی هستند، خاطرنشان كرد: شما به روزهای 
محرم و صفر، روزهای اعتکاف، راهپيمايی اربعين نگاه كرده و 

ملت ايران را در اين روز  ها پيدا كنيد. 
  تزریق دس�تورالعمل های غربی ریشه مشکالت 

اقتصادی ماست
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به اينکه ملت ما 

يکی از قدرت های بزرگ اقتصادی دنيا است، عنوان كرد: 
ما تمام زيرس��اخت های اقتصادی را به صورت بالقوه در 
اختيار داريم، ما از نظر جغرافيايی، نيروی انسانی كارآمد، 
تنوع آب و هوايی در شرايط بسيار مناسبی قرار داريم كه 
زيرساخت های اقتصادی ما را تشکيل داده است. وی گفت: 
ريشه مش��کالت اقتصادی موجود در اين است كه بعد از 
دفاع مقدس عده ای آمدند در كشور ما دستورالعمل های 
غربی را با عنوان توسعه پياده سازی كردند، از درون مکتب 
ليبراليس��م اقتصادی خواس��تند برای ملت ايران رفاه و 

آسايش فراهم كنند. 
سردار سليمانی اين نس��خه   ها را متعلق به انقالب اسالمی 
ندانست و افزود: اينها متعلق به مکتب ليبرال سرمايه داری 
است كه كسانی تالش كردند و متأسفانه هنوز برخی بر اين 
باورند كه می توانند رفاه و آسايش را با اين نسخه   ها پياده سازی 
كنند، در حالی كه اين نسخه   ها در كشورهای غربی نيز موفق 
نبوده است. رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينکه اين 
نسخه   ها برای مردمی كه عدالتخواه هستند پياده سازی شد، 
گفت: در مکتب اسالم ما راه های خوبی برای سعادت و رفاه را 
در اختيار داريم و حضور سازمان يافته جوانان انقالب اسالمی 
می تواند مسير ايجاد تشکيل دولت اسالمی به معنای عام را 
سرعت بخشد. وی با اشاره به اين نکته كه هر زمان به مختصات 
انقالب اسالمی عمل كرده ايم موفق بوده ايم، اظهار كرد: اگر در 
بخش   هايی در اقتصاد كار ما ناقص مانده جايی است كه عده ای 
تالش كرده اند مسير انقالب را از مسير اقتصاد جدا كنند و 

متأسفانه در مقطعی تالش آنها موفق بوده است. 
 سردار سليمانی اختالس كنندگان فراری را نيروهای نفوذی 
دشمن معرفی كرد و يادآور شد: دشمنان آنها را به راحتی به 
كشور خود راه می دهند كه اين موضوع نشان دهنده اين است 

كه اينها عوامل نفوذ كشورهای غربی هستند. 
رئي��س س��ازمان بس��يج مس��تضعفين گف��ت: ايجاد 
فعاليت های س��ازمان يافته جوانان انقالبی در بستر گام 
دوم انقالب می تواند در مرحله ايجاد دولت اس��المی به 
ما كمک ش��ايانی كند، اما امريکايی   ها می خواهند ما در 
اين الگو موفق نش��ويم و هر كاری را انج��ام می دهند تا 
در بحث های اقتصادی ما رخنه كنن��د، اين موضوع در 
سال های گذشته صورت عمل به خود گرفته، به همين 

جهت سعی دارند اين رخنه را گسترش دهند. 

  اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
با بیان اینکه استفاده از برق 
برای تولید ارز دیجیت�ال در زمان پیک مصرف ممنوع 
اس�ت، گفت: بانک مرکزی مکلف اس�ت ظرف سه ماه 
مقدم�ات تولی�د رم�ز ارز در کش�ور را فراه�م کند. 
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادی و 
دارايی در نشست كميسيون اقتصادی با موضوع بررسی رمز 
ارزها، با بيان اينکه حدود دو س��ال است كه بحث بالكچين 
در دولت در حال بررسی اس��ت، گفت: شورای عالی مبارزه 
با پولشويی نيمه دوم سال 96 فعاليت در حوزه ارز ديجيتال 
را ممنوع ك��رد و گمركات نيز مانع از ورود پردازش��گرهای 
بالكچين   ها به كشور شد، اما با توجه به اينکه ماينينگ ارز 
ديجيتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عماَل اين 

دستگاه  ها وارد كشور شد. 

اين عضو كابينه دولت دوازدهم، با اش��اره به اينکه در دولت 
كارگروهی مس��تقل به رياست كميس��يون اقتصادی قوه 
مجريه برای بررسی ارز ديجيتال تشکيل شده است، افزود: 
پيش نويس طرح ساماندهی ارز ديجيتال در ماه پايانی سال 
97 در كميسيون اقتصادی دولت تهيه و هم اكنون تصويب 

شده كه در انتظار بررسی در هيئت دولت است. 
وی با بيان اينکه بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادی دولت 
ماينينگ به عنوان يک صنعت شناخته ش��د، ادامه داد: بر 
اساس مصوبه اين كميسيون دولت پديده ارز ديجيتال را به 
رسميت می شناسد و برای واردات دستگاه های ماينينگ ديگر 

ممنوعيتی وجود نخواهد داشت. 
دژپسند با اش��اره به ارزان قيمت بودن برق در ايران، تأكيد 
كرد: بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادی دولت، استفاده از 
برق برای توليد ارز ديجيتال در زمان پيک مصرف ممنوع و 

همچنين مصوب شد كه متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای 
قيمت گذاری به��ای مصرفی برق در صنع��ت ارز ديجيتال 

باشد. 
وی با بيان اينکه بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادی دولت، 
بانک مركزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات توليد رمزارز 
در كشور را فراهم كند، افزود: بر اين اساس از رمزارز  ها در حوزه 
تجارت و اقتصاد بين الملل استفاده می شود كه سازوكار اين 
اقدام بايد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارايی و همچنين 

وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. 
وزير امور اقتصادی و دارايی، با تأكيد بر اينکه ماينينگ   ها بايد 
بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهيزات وارد 
كشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت 
نيرو در همکاری با يکديگر استاندارد مورد نياز برای واردات 

ماينينگ  را تعيين كنند. 

عادل عبدالمهدی نخست وزير عراق كه به 
ايران سفر كرده است، با حجت االسالم حسن 
روحانی رئيس جمهور ديدار و گفت وگو كرد. 
در اين ديدار عراقچ��ی و وزير دفاع ايران نيز 
حضور داشتند. تا لحظه تنظيم خبر گزارشی 

از گفت و گوهای اين ديدار منتشر نشد.

  سیاسی وقتی کشتی حامل نفت 
جمهوری اس�المی را به 
غلط توقیف می کنند، بالفاصله با کار غیرقانونی آنها 
در خلیج فارس برخ�ورد می کنیم و این یعنی اراده و 
ق�درت پاس�خگویی ب�ه ه�ر تهدی�دی را داری�م. 
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، »امير سرتيپ حاتمی « 
در آيين اختتاميه مس��ابقات قرآن بانوان نيروهای مس��لح 
گفت: يکی از بركات انقالب اسالمی كه البته بركات زيادی 
در ابعاد مختلف پس از پيروزی انقالب اس��المی در خدمت 
به جمهوری اسالمی و ايران عزيز و مردم عزيز شاهد هستيم، 
اهتمام به قرآن كريم است. در دوران انقالب اسالمی آموزش 
قرآن، تدبر در كالم وحی و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه و 
رسوخ فرهنگ قرآنی در زوايای مختلف جامعه به ويژه درون 

خانواده   ها اتفاق افتاد. 
وزير دفاع در ادامه با بيان اينکه امروز درگير جنگ اراده   ها با 
دشمن هستيم، گفت:دشمن می خواهد اراده مردم ايران را 
سست كرده و با جنايت  هايی كه انجام می دهد، در صفوف 

مستحکم ملت رخنه ايجاد كند. هدف غايی دشمن پشيمان 
كردن مردم از تمسک به كالم وحی است. اما امروز مقاومت 
و اراده ملت عزيزمان تحت رهبری های داهيانه مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( روز به روز مستحکم تر و استوارتر جلوه 
می كند. وزير دفاع با تأكيد بر اينکه نيروهای مسلح بخش مهم 
و نخبه جامعه هستند و دشمن روی اراده آنها متمركز است، 
گفت: با آگاهی و بصيرتی كه در نيروهای مسلح وجود دارد 
حركت مصمم تری را ش��اهديم و در طول 40 س��ال عمر با 
بركت انقالب اسالمی در بُعد علمی و فرهنگی شاهد باال  ترين 
بالندگی  ها هستيم.  امير سرتيپ حاتمی با اشاره به حقد و 
كينه دش��منان درباره آمادگی های دفاعی نيروهای مسلح 
ايران اظهار داش��ت: بحمداهلل در تمامی حوزه های دفاعی و 
رزمی اعم از حوزه موشکی دريا به دريا، زمين به زمين، هوا 
به هوا، زمينی، دريايی، هوايی، پدافن��د و الکترونيک و... به 
حول و قوه الهی پيشرفت كرده ايم و اين تجهيزات را به دست 
رزمندگانی برای حفظ و حراست از ميهنی می سپاريم كه 
شما خانواده ها، پشتيبان آنها هستيد. وی با اشاره به انهدام 

پهپاد امريکا در آب های خليج فارس گفت: پاسخ هوشمندانه 
نيروهای مسلح به اين تجاوز آشکار، نشان دهنده اقتدار ايران 
اسالمی در بعد دفاعی و بازدارندگی است. وزير دفاع با بيان 
اينکه امروز به بركت انقالب اس��المی و عمل به آموزه های 
قرآن كريم همه مؤلفه های قدرت ساز اعم از دانش، فناوری 
و سرمايه های انسانی مؤمن و متخصص، را در اختيار داريم، 
گفت: مجموعه نيروهای مسلح با توانايی ساخت و بهره برداری 
از پيشرفته   ترين سيستم های راداری، تسليحات هوشمند و 
پيشرفته با انهدام پهپاد متجاوز ذره ای از آمادگی، هشياری و 

اقتدار خود را به دنيا نشان دادند. 
امير حاتمی تصريح كرد: وقتی كشتی حامل نفت جمهوری 
اسالمی را به غلط توقيف می كنند بالفاصله با كار غيرقانونی 
آنها در خليج ف��ارس برخورد می كنيم و اي��ن يعنی اراده و 
قدرت پاسخ گويی به هر تهديدی را داريم و اين مقابله توسط 
رزمندگان مؤمن، شجاع و واليتمداری انجام می شود كه با 
تأسی و پيروی از قرآن در برابر هر ظالم و زياده خواهی بدون 

هيچ درنگی ايستادگی می كنند. 

  بین الملل جارد كوشنر، مشاور و داماد 
رئيس جمهور امريکا در دفاع از 
»معامله قرن « كه بنا به ادعای واشنگتن با هدف صلح ميان 
فلسطينيان و صهيونيست    ها طراحی شده است، تأكيد كرد كه 
اين طرح به كاهش نفوذ ايران در منطقه كمک می كند. كوشنر 
در مصاحبه با »فاكس نيوز« تصريح كرد كه مواضع ضدايرانی 

برخی كش��ورهای عربی موجب شده اس��ت كه اسرائيل و 
كشورهای عربی به يکديگر نزديک تر شوند. كوشنر در دفاع از 
معامله قرن گفت:»گرچه صلح ميان اسرائيلی    ها و فلسطينيان 
به مفهوم امنيت برای هر دو طرف است اما ردپای تهران در 
جهان عرب را نيز از بين می برد«. كوشنر اينگونه ادامه داد:»هيچ 
چيز بيشتر از ايران، امنيت منطقه را تهديد نمی كند«. اين مقام 

امريکايی درباره مواضع ضدايرانی برخی كش��ورهای عربی 
توضيح داد كه »مخالفت اين كشور   ها با ايران موجب شده است 
كشورهای عربی و رژيم صهيونيستی به يکديگر نزديک شوند 
و من فکر می كنم كه در آينده شاهد آن خواهيم بود كه اين 
همکاری در نهايت به تقويت پيشرفت های ديپلماتيک در 

زمينه های ديگر از جمله تالش های صلح كمک كند.«

  بین الملل ارتش های هند و پاکستان 
با اتهام زنی علیه یکدیگر، 
دور تازه ای از درگیری   ها در نوار مرزی را که منجر به 
کشته و مجروح ش�دن چند نفر ش�ده، آغاز کردند. 
ارتش های هند و پاكستان روز دو  شنبه دور تازه ای از درگيری 
و تيراندازی سنگين عليه يکديگر را آغاز و هركدام ديگری را 
به نقض آتش بس متهم كرده اس��ت. به نوشته خبرگزاری 
»اسپوتنيک « در گيری های جديد در خط كنترل نظامی 
ميان بخش های تحت كنترل هند و پاكس��تان در ايالت 
»جامو« و »كشمير« از س��ر گرفته شد. اين در حالی است 
كه روز   شنبه نيز به دليل تيراندازی بين طرفين، يک نظامی 

پاكستان كشته و چهار هندی نيز مجروح شدند. 

يک مقام ارتش هند در اين زمينه گفت كه دسته كم يک 
نظامی هندی پس از نقض آتش بس از س��وی پاكستان 
كشته شد. ارتش پاكستان نيز متقاباًل روز    شنبه هند را 
به شليک راكت و گلوله خمپاره از مواضع خود به مناطق 
»باتال«، »ساتوال«، »نيکيال « و »جاندروت « متهم و ادعا 
كرد ارتش هند مناطق غير نظامی را هدف گرفته است. 
به گفته اين منبع نظامی، در جريان اين درگيری نيز يک 
نظامی پاكستانی كش��ته و چهار غيرنظامی از جمله دو 

دختر جوان جان خود را از دست داده اند. 
دور تازه درگيری بين ارتش دو كشور در مرز  ها در حالی 
مجدداً از سرگرفته شده كه در فروردين سال جاری نيز 
درگيری مرزی پاكس��تان و هند بع��د از وقفه ای كوتاه 

دوباره آغاز ش��د و دو طرف يکديگر را به نقض آتش بس 
متهم كردن��د. وزارت دفاع هند در بياني��ه ای اعالم كرد 
نيروهای هندی و پاكس��تانی در منطقه »پونچ « ايالت 
جامو و كشمير با استفاده از سالح های سبک و سنگين به 
سوی هم شليک كردند. از سال 1947 و پس از استقالل 
هند و پاكستان از اس��تعمار انگليس تاكنون سه جنگ 
در س��ال های 1947، 1965 و1971 ميان دو كشور بر 
سر مسئله كشمير رخ داده و بيش از 70 هزار نفر در اين 
درگيری   ها كشته شدند. تنش بين اين دو كشور اتمی بعد 
از حمله يک گروه تروريستی به اتوبوس حامل نظاميان 
ارتش هند در منطقه مرزی باال گرفت و در بهمن گذشته 

شدت يافت. 

يادداشت هاي امروز

ضعف نظارتی وزارت ورزش بالي جان ورزش
دنيا حيدري

13

رمزگشايي از ماجراجويي انگليس
سيد عبداهلل متوليان

2

فرصت » بی پالس « براي همگرايي
حول محور فلسطين / احمد کاظم زاده 

15

انتصاب رؤساي بنیادمستضعفان 
و کمیته امداد

  رهبر انقالب در احکام جداگانه اي پرويز فتاح را به رياست 
بنياد مستضعفان و مرتضي بختياري را به رياست كميته امداد 

امام خميني منصوب كردند |  صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  اول مرداد 1398   -    20 ذی القعده1440
سال بیست و یکم- شماره 5706 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان
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 هفتمین وعده 
ارزانی سیب زمیني در 2 ماه!

رانت 125هزار خودروی وارداتی 
برای یک خانواده!

  رئيس فراكس��يون مبارزه با مفاس��د اقتصادي مجلس:  34 هزار 
خودرو به صورت غيرقانوني با كمک يکي از معاونان وزارت صمت  و 

تيم متعلق به وی ثبت سفارش شده است |  صفحه 3

  در حال��ي كه ص��ادرات س��يب زميني به ش��کل خ��ام و چيپس 
 س��ودهاي كالني را به جيب رانت خواران مي ريزد،  از ابتداي امس��ال 

براي هفتمين بار وعده ارزاني سيب زميني تکرار شد | صفحه 4

ی
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ا

 قصد  قتل نداشتم، حادثه ناشی از بی ارادگی
صفحه 14جنون آنی و خشم   فراوان بود

 نجفی  پاسخ 
ابهام های وكیلش را داد!

انگلیسی ها تا کنون برای تصمیم گیری درباره توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس 3 جلسه تشکیل داده اند اما اعتراف شده است که از تصمیم گیری  عاجز ند|    مرتضی آخوندی | صفحه 15

صفحه 2

موضوع فلسطین قطعاً به نفع دنیای اسالم تمام می شود
رهبر معظم انقالب در دیدار هیئت حماس  : 

 انگلیس گزينه مقابله 
با ايران ندارد
پمپئو: لندن خودش از کشتی هایش محافظت کند
 وزیر دارایی انگلیس: معلوم نیست
تحریمی مانده باشد که بتوانیم علیه ایران اعمال کنیم

اينکه آقاي سيدحسن نصراهلل مي گويد من ان شاءاهلل در مسجداالقصي نماز مي خوانم، براي ما يک اميد كاماًل عملي و قابل تحقق است
 فلسطيني ها با سنگ مبارزه مي كردند، اما امروز مجهز به موشک های نقطه زن هستند و اين، يعني احساس پيشرفت


