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ذوقزدهنشوید!

 »عزل«، »ترور«، »دستگیری« 
و...  کلماتی بود که در چند روز 
اخیر در مورد رئیس س��ازمان 
اطالعات س��پاه از رسانه های 
بیگانه شنیده شد. البته معدود 
اف��رادی در داخ��ل از روی 
بی اطالعی یا ح��ب و بغض      ها 
چیز     هایی شبیه همین حرف      ها 

را تکرار کردند. 
همی��ن چندگونه گویی      ه��ا و 
تناقض گویی      ها البته یک نکت��ه مهم را در خود پنهان دارد 
و آن اینکه دش��من برخالف ادعایش به داخ��ل نهادهای 
اطالعاتی ما دسترس��ی ندارد و از این تغییر ش��وکه شده 
اس��ت. آش��نایان به حوزه مدیریت کالن می دانند که هر 
جابه جایی مدیریتی مقدماتی دارد و خصوصاً تش��ریفاتی 
اداری برای مس��ئولیت های حس��اس وجود دارد که الزم 
است طی شود. طبیعی است که در حوزه های اطالعاتی به 
دلیل حیطه بندی، طبقه بندی و حساسیت های فوق العاده 
این مراحل بدون س��روصدا طی می ش��ود و همین که در 
آس��تانه تودیع و معارفه این خبر به بی��رون درز می کند و 
تحلیلگران دش��من را به ش��وک و بهت فرو می برد، بدان 
معناست که حیطه بندی و حراس��ت از اطالعات به خوبی 

انجام گرفته است. 
حجت االس��الم طائب قریب به ۱۳ س��ال ریاست سازمان 
اطالعات س��پاه را ب��ر عهده داش��ت و این می��زان امتداد 
مس��ئولیت یک ف��رد در رأس یک نه��اد اطالعاتی پس از 
انقالب تقریباً بی س��ابقه اس��ت. همین اس��تمرار حاکی از 
رضایتمندی مجموعه نظام از کارنامه او است. بعد از ۱۳سال 
مسئولیت، جابه جایی امری کاماًل طبیعی است و عکس آن 
نوعی استثنا تلقی می شود. در میان فرماندهان ارشد سپاه 
و به طورکلی نیروهای مس��لح تعداد معدودی از افراد این 
بازه زمانی از ابقا در یک مسئولیت را تجربه کرده اند و اکثر 
فرماندهان در مدتی بسیار کوتاه تر مسئولیت خود را ترک 
گفته اند. پس چرا این واژگان تخریب��ی در مورد این همه 

جابه جایی دیگر به کار نرفت؟
از شوک و بهت ناشی از غافلگیری دشمن که بگذریم، شاید 
عامل دیگر این نوع ذوق زدگ��ی و واکنش های هیجانی و 
عصبی را بایستی در کارنامه این سازمان در سال های اخیر 
جست وجو کنیم. در واقع همه می دانیم به قطار ایستاده 
در ایستگاه کسی س��نگ نمی زند و قطار در حال حرکت 
اس��ت که باید س��نگ اندازی کودکان ن��ادان را به انتظار 
بکشد. به نظر می رسد واکنش های هیجانی و عصبی عناصر 
دشمن در واقع نه بر اساس اخبار، بلکه آرزو     هایی است که 
ناشی از کینه آنان از موفقیت این س��ازمان شکل گرفته 
است. طیف وس��یعی از عناصر ضدانقالب، سرویس های 
اطالعاتی، جریانات برانداز، مفسدان اقتصادی و سیاسی و 
جاسوسان و نفوذی      ها در این سال      ها هدف ضربه سازمان 
اطالعات س��پاه قرار گرفته اند که شکست های ش��ان را از 
چشم حجت االس��الم طائب می دیدند و اکنون به خیال 
آنکه این رویکرد با رفتن او پایان می پذیرد در حال جشن 

و پایکوبی هستند. 
اما اینان متوجه نیس��تند که او کرسی ریاس��ت خود را به 
کس��ی تحویل می دهد که در تمام این ۱۳ سال به نحوی 
ناظر بر این س��ازمان بوده و قطعاً با همین خط مش��ی این 
س��ازمان در مبارزه با مفس��دان، براندازان، جاسوس��ان و 
س��رویس      ها موافق و همراه اس��ت و اگر مح��االً غیر از این 
بود مسئولیت رئیس قبلی این س��ازمان ۱۳ سال به درازا 
نمی کشید! از دش��منانی که زخم خورده از اطالعات سپاه 
هستند اصاًل عجیب نیس��ت که آرزوهای خود را در قالب 
خبر و تحلیل از چرایی و چگونگی تغییر مس��ئول این نهاد 
ابراز کنند، اما اگر به نام و پیشینه سردار کاظمی که اینک 
این مس��ئولیت را برعهده گرفته  است بیندیشند دیگر این 

ذوق زدگی نیمه تمام می ماند. 
قرار نیس��ت اطالعات س��پاه نق��اط قوتی را ک��ه در دوره 
حجت االسالم طائب کس��ب کرده بود، کنار بگذارد و مثاًل 
در مقابل مفسدان، براندازان و جاسوسان غمض عین کند. 
بی شک قوت های این نهاد تقویت و برای ارتقای کارآمدی 
آن خصوصاً در عرصه های نس��بتاً جدیدتری چون تهاجم 
اطالعاتی به دش��من مجاهدت مضاعفی خواهد شد. طی 
این سال      ها مجموعه اطالعاتی کشور خصوصاً در اطالعات 
سپاه تالش گسترده ای را برای تأمین امنیت کشور خصوصاً 
با رویکرد آفندی -که حضرت امیر )ع( نسبت به بی توجهی 
به آن هش��دار می دهد که »ما ُغِزَی َقوٌم َقطُّ فی ُعقِر داِرِهم 
ااِّل َذلّوا«- به کار بستند و کارآمدی همین رویکرد آفندی به 
اثبات رسید. ملت ایران قدردان این مجاهدت هاست و البته 

پاداش اصلی را خداوند متعال خواهد داد. 

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول 

سبك زندگي  
تكدي پيشگي حرفه اي!

پرونده»جوان«دربارهزيستگداياندرخيابانها

تزریق خون تازه در سازمان 
اطالعات سپاه با ورود حاج کاظم

تشديدفوبيايجديددررژيمصهيونيستي
باتحوالتجديددرسازماناطالعاتسپاه| صفحه6

   در هر دوره از مدیریت شهري، مطالبه جدي شهروندان از مسئوالن، جمع آوري 
متکدیان بوده اس��ت که بخش عمده اي از کودکان کار را نیز شامل مي شود. تاکنون 
چندین شهردار به بهش��ت آمدند و وعده هایي را براي مقابله با این معضل دادند، اما 
متأسفانه برآیند عملکرد شهرداران نه تنها موجب کاهش آمار متکدیان در پایتخت 
نشده، بلکه تعداد آنها افزایش نیز داشته  است. عالوه بر شهرداري، سازمان بهزیستي، 
نیروي انتظامي و دیگر نهادهاي مرتبط براي مقابله با آس��یب هاي اجتماعي نیز در 
کاهش آمار تکدي گري نقش دارند، اما متأسفانه عملکرد این سازمان ها تاکنون نتیجه 

رضایت بخشي نداشته است.  | صفحه3

   مردم با مش��اهده ثبت کوتاژ  واردات نهاده های دامی در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار 
تن از این نهاده ها را با مبلغ هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان خریداري و این مبلغ را به حساب 
ش��رکت خصوصي  واریز کردند.  تاکنون که حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله 
نهاده هاي دامي به کشور از سوي این شرکت گذشته اس��ت، هنوز این نهاده ها تأمین 

نشده اند.    | صفحه12

   سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت اقتصاد:  اکنون 
شاهد تحول اساسي در نگاه حکومت به مجوزدادن ها هستیم. تا قبل از این، هر زمان 
که حکومت مي خواسته مجوزي را صادر کند، فرد را صدا مي زده تا بیاید و مهارت او 
را ببیند، تس��ت بیماري و اعتیاد بگیرد، در کالس ها شرکت کند، به این مجموعه از 
اقدامات عوامل پیش بیني مي گویند. تغییر اساسي این  گونه است که نظارت ها باید 
پسیني شود. دقت داشته باشید که اکنون در س��امانه ملي صدور مجوزها این گونه 
اس��ت که فرد مي تواند مدارک و ش��رایط الزم را ببیند و از داخل خانه بدون آنکه به 
جایي مراجعه کند، این مدارک را بارگذاري کند تا پس از گذشت چند روز، مجوزش 

صادر شود | صفحه4

  علی نصیریان:»  بدون قرار قبلی« در رده فیلم های بس��یار تأثیرگذار است، چون 
توانسته حس انسانی را جاری کند. من از آقای شعیبی انتظار کارهای فوق العاده را 
دارم، چون توانایی باالی ایشان را در تولید فیلم خوب و تأثیرگذاری چون بدون قرار 

قبلی دیده ام| صفحه16

  کل مالیات عایدي از خانه هاي باالي ۱۰ میلیارد تومان در دو ماهه ابتدایي سال جاري 
تنها 27میلیون تومان است که با این پول حتي حقوق چند نفر از کارمندان سازمان امور 
مالیاتي هم تأمین نمي شود یا یک موتور هم با این پول نمي شود خرید، چه برسد به آنکه 

بخواهیم با این پول هزینه هاي بخشي از دولت را پوشش دهیم  | صفحه4

  هفته هاي آینده مي تواند براي برگزاري دوره سي و پنجم جشنواره فیلم هاي کودکان 
و نوجوانان در سال جاري یک دوره حیاتي باشد؛ دوره اي که کارگروه فارابي به این نتیجه 

برسد که آیا امسال مي توان جشنواره را برگزار کرد یا خیر!  | صفحه16

»بريکس«،کل�وبدولته�اینوظهورکه
درحالتبديلش�دنبهقطبیچندجانبه
مقابلقدرتروبهافولغرباست،میرود
تاوزنهایدرمناس�باتبينالمللیباش�د.
امسالچهاردهميننشستکشورهایعضو
بريکس،شاهدحضوررئيسجمهورايران
بود،جايیکهس�يدابراهيمرئيسیدرآن
سخنرانیواعالمکردآمادهاستبه»شريکی
قابلاتکاجهتاتصالبريکسبهگلوگاههای
انرژیوبازاره�ایبزرگجهان�ی«تبديل
ش�ود.رئيسجمهورروس�يههمازابتکار
بريکسبرایايجادس�بدارزیذخيرهبين
المللیصحبتکردهاست،ارزیکهمعنای
تلويح�یآنصفآرايیمقابلدالراس�ت.

روز به روز، ترتیبات رو به نهادینه شدن جهانی 
مقابل نقطه ثق��ل ق��درت بین المللی، یعنی 
غرب، روبه افزایش است. س��ازمان همکاری 
ش��انگهای یکی از این ترتیبات اس��ت، جایی 
که ایران رس��ماً به عضویت آن درآمده و حاال 
باید فرایند الحاق ب��ه آن را طی کند. بریکس 
)BRICS( متش��کل از برزیل، روسیه، هند، 
چین  و آفریقای جنوبی است که از سال 2۰۰9 
اجالس های ساالنه رسمی تشکیل می دهد و 
می رود تا به قطبی مقابل ترتیبات غربی تبدیل 
شود. س��ال قبل، هند میزبان س��یزدهمین 
نشس��ت س��ران بریکس بود و حاال چینی     ها 
در حالی میزبان آن هستند که مجموع تولید 
ناخالص داخلی کش��ورهای عضو بریکس از 
9۶۶2 میلیارد دالر س��ال 2۰۰9 به 2۰۶۴۶ 
میلیارد دالر کنونی رس��یده و به  تدریج سهم 
آنها از اقتصاد دنیا به نزدیک 2۵ درصد رسیده 
است. این یعنی اینکه، بریکس در حال تبدیل 

شدن به یک نقطه ثقل است. 
   حضورايراندر»بريکسپالس«

ایران عض��و  بریکس نیس��ت ولی امس��ال در 
کش��اکش تنش     ها بین روس��یه با غرب از یک 
طرف و کش��مکش چینی     ها با امریکا در شرق 
دور، در چارچ��وب ترتیباتی که ن��ام بریکس 
پالس  روی آن گذاش��ته ش��ده، به آن دعوت 
شد. وانگ یی، وزیر خارجه چین روز پنج  شنبه 
دوم تیر م��اه در گفت وگوی تلفنی با حس��ین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه از حضور رئیسی 
در نشس��ت بریکس اس��تقبال ک��رد و گفت 
که هدف ای��ن گفت وگو     ها توجه ب��ه بازارهای 
نوظهور و همبس��تگی اقتصادی کش��ورهای 
درحال توسعه اس��ت. وزیر خارجه گریزی هم 
به مذاکرات هسته ای زد و ابراز امیدواری کرد 
مسیر دیپلماسی و گفت وگو به حصول توافق 
در مذاکرات وین منجر شود. ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور عصر دیروز در سخنرانی مجازی 
برای اعضای بریکس گفت:» ای��ران به عنوان 
کش��وری با تاریخی پربار از حض��ور فعال در 
ابتکارات بین المللی، آمادگی دارد ظرفیت های 
خود را برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک 
گذاش��ته و به ش��ریکی قابل اتکا جهت اتصال 
بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ 
جهانی مبدل ش��ود. جمهوری اسالمی ایران، 
آمادگی دارد همه توانمندی      ها و ظرفیت های 
خ��ود را، از جمل��ه ذخای��ر کم نظی��ر انرژی، 
شبکه های حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، 
ثروت استثنایی نیروی انسانی آموزش دیده و 
نیز دستاوردهای علمی چشمگیر، برای نیل به 
اهداف بریکس به اشتراک بگذارد و این موقعیت 
کم نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می تواند 

ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکا برای اتصال 
بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ 
جهانی مبدل کند. «  به گفته رئیسی ، بریکس 
به عنوان نهادی پیشرو و متشکل از اقتصادهای 
بزرگ نوظهور توانسته اس��ت با ارائه الگو     ها و 
ابتکارات مناس��ب، روندهای جدی��دی را در 

جهان شکل دهد. 
    گس�ترشبريکسبهعن�وانموتور

محرکرشدجهانی
هرچند بریکس فعاًل پنج عضو بیشتر ندارد ولی 
اعضای بریکس در حال تعبیه مکانیسم     هایی 
برای مشارکت کشورهای دیگر برای گسترش 
سطح فراگیری آن هستند. دولت چین گفته 
که برای اولین بار، بریکس روند توسعه را آغاز 
می کند تا اعضای جدید کش��ورهای در حال 
توسعه را شامل ش��ود. به گفته وزارت خارجه 
چین ، پکن به طور فعال گس��ترش بریکس را 
ترویج خواهد کرد و از شرکای جهانی بیشتری 
برای پیوستن به این گروه اس��تقبال خواهد 
کرد. به گفته وانگ ونبین، س��خنگوی وزارت 
خارجه چین، پک��ن روی طرف های بریکس 
کار خواهد کرد تا به بحث های عمیق در مورد 
گس��ترش بریکس ادامه دهد و استاندارد     ها و 
رویه های آن را بر اس��اس اجماع تعیین کند. 
ما مشتاقانه منتظر هستیم تا شرکای همفکر 

بیشتری به خانواده بزرگ بریکس بپیوندند.
 رئیس جمه��ور روس��یه نیز در س��خنانی در 
اجالس بریکس، اعالم کرد ک��ه برای تقویت 
جایگاه بریکس در عرصه جهانی تالش خواهد 
ک��رد. پوتین همچنی��ن یادآور ش��د اقتصاد 
کش��ورهای عضو بریکس درصدد ایجاد یک 
ارز ذخی��ره بین المللی با اس��تفاده از س��بد 

ارزهای خود هستند. پوتین گفته که سیستم 
پیام رس��انی مالی روس��یه ب��ه روی ارتباط با 
بانک های کش��ورهای عضو بریکس باز است. 
همچنین سیس��تم پرداخت روسیه نیز رو به 
گسترش است.والدیمیر پوتین  روز پنج  شنبه 
از س��ران گروه بریکس درخواست کرد علیه 
»اقدامات خودخواهانه« غرب همکاری کنند، 
موضوعی که شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین در س��خنانش نش��ان داد با روس     ها در 
این زمینه هم آوایی دارد. »ش��ی « در مراسم 
افتتاحیه مجمع تج��اری »بریکس« از طریق 
ویدیویی گفت: »بحران اوکراین زنگ خطری 
را برای جهان به صدا درم��ی آورد. حقایق بار 
دیگر ثابت ک��رد که تحریم      ها یک شمش��یر 
دولبه اس��ت. «  رئیس جمهور چین، از امریکا 
و اتحادیه اروپا به دلیل اعمال تحریم      ها علیه 
روس��یه در پی تحوالت اوکراین انتقاد کرد و 
گفت اعمال محدودیت های عمدی، به مردم 
در سراسر جهان آسیب می رس��اند. روزنامه 
چاینا دیلی، دیروز نوشت:  چهاردهمین اجالس 
س��ران بریکس با موضوع » تقویت مشارکت 
بریکس با کیفیت باال، آغازگر عصر جدید برای 
توسعه جهانی « فرصتی ایده آل برای اعضای 
بریکس خواهد ب��ود.  به نوش��ته چاینا دیلی، 
بریکس، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین 
و آفریق��ای جنوبی، نزدیک ب��ه ۴2 درصد از 
جمعیت جهان، 2۶ درصد از س��طح زمین و 
2۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل 
می دهدو ب��ه عنوان نماین��دگان اقتصادهای 
نوظه��ور، اعضای بریک��س به عن��وان موتور 
محرکه اقتصاد جهانی بوده و به رشد جهانی 

کمک زیادی کرده اند. 

بریکسوایرانمقابلدالر
»بریکس«قدرتینوظهوردرمقابلقدرتروبهافولغرباست

وحاالرئیسیباسخنرانیدرآنبهمزیتهایمشترکضدغربیآناشارهکرد

بریکس و ایران مقابل دالر 

کالهبرداری 1100 ميليارد تومانی  
بخش خصوصی با حمایت  تعاون روستایی



رئيس جمهور: 
نفت مان را می فروشيم

 حرف زور امریكا را هم نمی شنویم
  رئیس��ی در دی��دار جمع��ی از م��ردم خراس��ان ش��مالی: ب��ه عن��وان نماین��ده 
 م��ردم، ب��ه امریکایی  ه��ا می گوییم ک��ه بدانید ب��ا ملت ای��ران نبای��د  با زب��ان زور 
سخن بگویید. زبان زور جواب نمی دهد. این ملت جنگ را با پیروزی و اقتدار پشت سر 
گذاشت و در این ۴۰ ساله مقاومت کرده است. این ملت حتماً در جنگ اقتصادی و جنگ 

رسانه ای نیز پیروز خواهد بود

خداحافظي
 با امضاهاي طالیي کثيف

»بدون قرار قبلی« 
حس انسانی را جاری می کند

 چندرغاز  ماليات
 از خانه هاي لوکس!

 جشنواره فيلم کودك 
در انتظار اجازه والدین!

خداقوت
آقای»شیخ«!

یاد  د  اشت  سیاسی

سبحان حافظی

در طول 2۰ س��ال اخیر نام طائ��ب برای بس��یاری از عناصر 
ضدانقالب و مفس��دان رعب آور و برای عوامل و سرویس های 
اطالعاتی دشمن یادآور وجود موانع بزرگ برای نفوذ در نظام 
و کش��ور ایران بود. او برخالف برخی دیگر از سران نهادهای 
اطالعاتی کشور کمتر مصاحبه و س��خنرانی کرد و با عملکرد 
خود بیش��تر کارآمدی خود را ثابت کرد.  البته ش��کی نیست 
کارنامه موفق دو دهه این نهاد اطالعاتی مرهون اخالص، تالش 
و مجاهدت هزاران پاسدار گمنام آن است و آنچه در این سطور 
آمد در واقع تجلیل از مجموعه ای��ن مجاهدت های خاموش 
است، اما نمی توان نقش بی بدیل شخص شیخ حسین طائب را 

در احیا و بالندگی این تشکیالت نادیده گرفت| صفحه2

پلیسبرايحفظجانخود
بایدبیشتربداند

یاد  د  اشت  حوادث

غالمرضا مسكني 

شهادت مأمور پلیس بر اثر آتش سوزي هنگام اجراي حکم تخلیه 
منزلي در شمال تهران، ش��هادت مأمور پلیس در بید زرد استان 
فارس با چاقوي فردي ش��رور و شهادت مظلومانه سرگرد محمد 
یاسمي قبل از ظهر پنج ش��نبه هفته گذشته هنگام اجراي حکم 
مطالبه مهریه و جهیزیه، همه مواردي هستند که به نظر مي رسد از 
آنجایي که احساس مي شود اجراي این قبیل از احکام قضایي خطر 
کمتري نسبت به برخورد با افراد جاني و خالفکاران حرفه اي دارد، 
مأموریت ها به مأموراني واگذار مي شود که آموزش کمتري نسبت 
به نیروهاي ویژه دیده اند. همچنین در این گونه مأموریت ها جاي 
خالي برنامه دقیق و طراحي نقشه و حتي تحقیقات قبل از اجراي 

حکم از سوي فرماندهان به وضوح دیده مي شود | صفحه14

نظارتبرقراردادهایخارجی
فراموشنشود

یاد  د  اشت  ورزشی

شیوا  نوروزی

بازار نقل و انتقاالت در فوتبال ایران با باز ش��دن پای دو مربی 
خارجی به لیگ برتر حسابی داغ شده و باشگاه ها از خریدهای 
خود راضی هس��تند. انتظار می رود داغی بازار، آتش جدیدی 
در فوتبال پرحاش��یه و بدون بازده ما ایج��اد نکند. در کمتر از 
دو  روز، دو تیم مدعی و البته پرهزینه لیگ با سرمربیان جدید 
خود قرارداد بستند. نقطه اشتراک استقالل و سپاهان در این 
ماجرا استفاده از دو مربی پرتغالی است؛ یکی قهرمان لیگ است 
و دیگری تیم سوم. برای فصل جدید نیز اتفاقاً هر دو تیم داعیه 
قهرمانی دارن��د. از کنار این موضوع که دوباره س��کان  هدایت 
تیم های مطرح و پرطرفدار لیگ به مربیان خارجی سپرده شده 

نباید راحت گذشت. | صفحه13

سرمقاله

 رئیسی در سخنرانی ویدئو کنفرانسی چهاردهمین نشست کشورهای عضو بریکس: 
جمهوری اسالمی ایران، آمادگی دارد همه توانمندی ها و ظرفیت های خود را، از جمله ذخایر کم نظیر انرژی، شبکه های حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروت استثنایی 

نیروی انسانی آموزش دیده و نیز دستاوردهای علمی چشمگیر، برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک بگذارد | همین صفحه  

عليهپدافند
صهيونيستی

شيوخ

   جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  دیشب به تهران آمده است. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است:  
» بورل به عنوان هماهنگ کننده برجام با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و سایر همتایان ذی ربط ایرانی دیدار و گفت وگو خواهد 
کرد«. انریکه مورا، معاون بورل نیز که پیش از این به تهران سفر کرده بود، با انتشار تصویری در توئیتر نوشت که در بروکسل با بورل و رابرت مالی 

در یک شام کاری درباره برجام گپ وگفتی داشته است.  مالی تعهد امریکا برای بازگشت به برجام را تکرار کرد 

دیپلماسی دقيقه   نودی  نجات »احيای برجام« 

درشرايطیکهامريکابامحوريتعربستانسعودیو
رژيمصهيونيستیدرپیتشکيلائتالفعليهايران
استوگفتهمیشوددرسفرجوبايدنبهمنطقهدر

هفتههایآتیبهطوررسمیجزئياتاينائتالفعلنی
خواهدشد،روسيهوايرانسياستهایخودرابرای

مقابلهباتحرکاتتنشزایامريکاهماهنگمیکنند

اميرخلوصی|ايسنا|صفحه15


