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■■درگي�ري منافقين ب�ا م�ردم و نيروهاي
انقالبي 1360 -ش
■■ انفجار بمب در ح�رم مطهر امام رضا(ع)
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ادامه از صفحه اول
دیدگاه
 ...اف��رادی ک��ه ب��ه جه��ت
جلوگیری از بیارزش ش��دن پساندازشان دست
به این اقدام میزنند ی��ا دالالنی که از قبل خرید
و ف��روش و احتکار به گرانی کمک میکنند؛ هیچ
کدام از این سه گروه به احتمال زیاد به این کمپین
نمیپیوندند و عمال این کمپین انجام نخواهد شد.
بزرگترین مشکل کنونی که محصول سیاستهای
غل��ط اقتصادی اس��ت «داللی» و «س��وداگری»
است که به واس��طه افزایش افسارگسیخته همان
نقدینگی مورد اشاره رخ داده و صاحبان سرمایه را
پولدارتر کرده است .در این وضعیت بخش اعظمی
از مردم که اساسا پولی ندارند تا بخرند و بفروشند؛
پولدارها خودشان میخرند و میفروشند و متوقف

تهران
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(ص)

ادامه از صفحه اول
تیتر دو
در حالی ک��ه بارق ههای نبوغ
فردی قهرمانانم��ان در کش��تی و وزنهبرداری و
تکوان��دو و ج��ودو ،پرچمم��ان را در المپیکهای
متوالی باال نگه داش��ت ه است ،والیبال و بسکتبال
و هندب��ال و فوتب��ال ایران با حض��ور متوالی در
بزرگتری��ن جامهای بینالملل��ی ،فرصت تجربه
تح��رکات اجتماعی هماهنگ و عظی��م را فراهم
کردهان��د که برای زنده مان��دن یک ملت انقالبی
ضروری اس��ت .بهرغ��م پروپاگان��دای ضدایرانی
رسان ههای زنجیرهای و شرکتی غربی ،این پدیده
اجتماعی چیزی نیست که از دید مربیانی بزرگ با
رویکردی راهبردی و علمی به ورزش پنهان بماند.
نه فقط کارلوس کیروش که برخی از پیشر وترین
کترین مربیان والیبال ،بسکتبال و
و صاحبس��ب 
فوتبال در جهان در س��الهای اخیر متوجه رشد
ورزشی و اجتماعی کش��ور ما شده و برای کار به
ایران آمدهاند ،در حالی که دیگر ثابت ش��ده برای
یهایی مستعد بودن بستر کار مهمتر
چنین حرفها 
از درآمد مالی آنچنانی است که در شیخنشینهای
عربی و اخیرا چین انتظارش��ان را میکشد ،چون
آنها به دنبال ردپایی در تاریخ هستند نه تفریح.
این فقط کیروش نیست که از رشد همهجانبه
ورزش ما ب��رای طراحی و تعریف س��بکی کامال
جدید در فوتب��ال ملی در قالب یک گروهان و نه
فقط یک گروه از بازیکنان بهره برده است .برانکو
ایوانکوویچ  12س��ال پی��ش در آخرین حضورش
روی نیمک��ت تیممل��ی در جری��ان جامجهان��ی
 2006آلم��ان ،به دس��تیارانش گفته بود در حال
اله��ام گرفتن از هندب��ال در تاکتیکهای دفاعی
خود اس��ت .قطع��ا در آن دوران الهامبخش اصلی
او  «اتو رهاگل» س��رمربی آلمانی عجیب و غریب
تیمملی فوتبال یونان بود که  2سال جلوتر با تکیه
بر تاکتیکهای فضاگی��ری و یارگیری مبتنی بر  
سنت بسکتبال این کش��ور ،موفق شده بود آنچه
گترین ش��گفتی تاریخ فوتبال نامیده شد
را  بزر 
با قهرم��ان کردن تیمش در ی��ورو  2004مقابل
تیمهای پرس��تاره اروپا رقم بزن��د .این نوآوریها
همواره در بطن فوتبال جریان داش��ت ه و به همین
دلیل طی ی��ک قرن و نیم از ورزش دانش��گاهی
خش��ن و راگبی مانند انگلیس��یها ب��ه آوردگاه
جهانی برای  7میلیارد س��اکن کره خاکی تبدیل
شده است .هر ملتی تالش کرده مزیتهای خود
تهای
را در قالب فوتبال به کار بگیرد تا در تورنمن 
بزرگ سری بین سرها در آورد.
برزیلیه��ا و آرژانتینیه��ا مهارتهای فردی
فوتب��ال س��احلی و خیابانیش��ان را ،ژرمنه��ا
برنام هریزی و سازماندهی ماشینیشان ،مجارهای
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جادویی دهه  1950س��نت س��یرکهای کولی،
روسها نظ��م آهنی��ن ش��وروی ،هلندیها هنر
پستمدرنشان ،فرانسویها فلسفه اجتماعیشان،
اسپانیاییها هنرمندیش��ان و پرتغالیها فردیت
اجتماعیش��ان را مبن��ای قدرتمن دترین تی مهای
ملی خ��ود قرار دادن��د .س��بکهای یکجانب هتر
هم داش��تهایم؛ کرهش��مالی در جامجهانی 1966
انگلیس با یک مشت دونده دوی سرعت ،ایتالیا و
جهان را غافلگیر کرد و آمریکاییها فوتبال راگبی
مانند خود را بسط دادهاند.
حتی روش��ی که یونان  2004برای کنترل و
پوشش فضاهای کلیدی نزدیک به  2دروازه ابداع
کرد ،خیلی جدید نبود و از دفاع کمربند سوییسی
متداول در مرکز اروپا و س��پس کالچوی ایتالیا در
ده ههای  1940و  1950الهام گرفته بود .یارگیری
توأم با فضاگیری هم اتفاقی جدید نبود و کامرون
 ،1990پاراگوئه  ،1998سنگال  2002و اوکراین
 2006ب��ه لطف همین روشه��ای دفاعی که آن
زمان هنوز ضد فوتبال خوانده میشد ،به جمع 8
تیم برتر جامجهانی رسیده بودند .اما تلفیق دفاع
یهای تنومند با
پوششی منطقهای توس��ط یونان 
فضاگیری و یارگیری خاص بس��کتبال که ورزش
اصلیش��ان محس��وب میش��ود ،یک انقالب در
فوتبال مدرن ایجاد ک��رد که حاال در حال تکثیر
است .هر کشوری که تبحری در ورزشهای توپ
و ت��ور دارد میتواند به این انقالب بپیوندد .درباره
تیم انقالبی کیروش میتوان چنین دستورالعملی
را فرض کرد:
پوشش دفاعی  2یا چند الیه در اطراف هجده
قدم خودی ،تنگ کردن فضای حرکتی حریف در
کانالهای کناری و میانی ،کش��تی گرفتن با توپ
یا بدون توپ ب��ا بازیکنان حریف در این فضاهای
تنگ ،مرتکب ش��دن خطاهای فنی مداوم یا زدن
تکلهای شیرجهای برای گرفتن شهامت حرکات
پ��ا به توپ از حریفان تکنیکیتر ،بلند کردن توپ
از س��طح زمین و در حقیقت دور کردن آن از زیر
پای بازیکنان خالق حریف ،پرتاب مستقیم توپ
به دو رتری��ن نقاط در طول و  عرض زمین ،فرار و
گریزهای مداوم انفجاری در فواصل  20-30متری
شهای
با بازیکنان حریف به دنبال توپ همراه با پر 
بیپایان برای هد زدن و تصاحب توپ روی هوا که
ستارههای اسپانیایی و پرتغالی را دچار فرسایش
فیزیکی و ذهنی کند ،حمله به حریف صاحب توپ
در اسرع وقت و خلع سالح او با این تز مورینیویی
که تیمی که بیشتر توپ را در اختیار دارد بیشتر
اش��تباه میکند ،اقدام به حمالت سریع (برک) به

فرافوتبال

س��مت دروازه حریف از کوتاهترین مسیر ممکن،
بهای بلند
اوت کردن یا اوت گرفتن مداوم و پرتا 
اوت دستی.
در نهای��ت اصل طالیی این س��بک ،از جریان
انداخت��ن بازی به هر قیمت ممکن از جمله خطا
کردن یا خطا گرفتن برای تبدیل زمان مسابقه به
بازههای کمتر از یک دقیقهای است که در حقیقت
جریان مس��ابقه را به صدها موقعیت ایس��تگاهی
تدافع��ی یا تهاجمی تجزیه میکند که میتوان از
قبل روی آنها برنام هریزی و تمرین کرد.
خواه شما این رویکرد را میانبر تاکتیکی بنامید
یا فرافکنی فوتبالی ،این هم نوعی از فوتبال است
که به شیوه خود تکامل یافته و مشروعیت و حتی
مقبولی��ت دارد .در حقیقت ب��ه جای ضد فوتبال
میتوان از واژه  «فرافوتبال» برای آن استفاده کرد.
این واژه زمانی معنای حقیقی خود را مییابد که
شهای هواداران در
بازی پرفشار داخل زمین با کن 
ورزشگاه تکمیل شود .مصداقی کامل از آنچه برای
ایران در کریستوفسکی رخ داد.
در همین روس��یه  2018رویک��رد فرافوتبالی
آش��کاری را در دور اول بازیهای گروهی ش��اهد
بودهایم و برخی نتایج حتی شگفتآورتر از پیروزی
کترین ملت
ایران بر مراکش بودهاند .ایسلند کوچ 
حاض��ر در جامجهانی با همین ترتیب آرژانتین را
یک-یک متوقف کرد و سوییس با همین سبک،
برزیل مدعی دیگر قهرمانی را .حتی روس��یه که
یاش جام را
فترین تی مهای مل�� 
با یک��ی از ضعی 
یاش مقابل
میزبانی میکند ،با وجود بازی تهاجم 
س��عودی نگونبخ��ت و ضعیف ،به ش��کل کامال
مش��هودی تالش ناکام ماههای اخی��ر خود برای
ارائه فوتبالی اس��تاندارد را کن��ار نهاده و «بوریس
چرچس��ف»  عناصر اصلی سبکی فرافوتبالی را به
کار گرفته است.
کارلوس کیروش مداوم ب��ا این انتقاد مواجه
اس��ت ک��ه لیگ  داخل��ی را رص��د نمیکند و به
لژیونرها اهمیت بیشتری میدهد اما در حقیقت
رجعت��ی کام�لا بوم��ی در طراحی س��بک بازی
ملی داش��ته اس��ت .بازیهای تدارکاتی پیش از
جامجهان��ی و دی��دار مقابل مراکش نش��ان داد
شهای مداوم همانند
تیمملی تا چه اندازه وامدار پر 
شهای سریع و توانایی تنه به تنه
والیبال یا چرخ 
ش��دن با حریفان است .فوتبال غریزی (خیابانی)،
والیبال و کش��تی مهمتری��ن ورزشهای بومی ما
هس��تند و مزیت این تیم عالوه بر چش��م ههای  
فوتب��ال جوهری و ف��ردی که بوی��ژه در فرارها و
لهای جهانبخش ،قدوس ،شجاعی و امیری
دریب 

میبینیم ،در س��ابقه والیبالی آزمون و انصاریفرد
یگیری رضاییان و ابراهیمی نیز هس��ت.
و کش��ت 
در عین حال آنچه ک��یروش از بازیکنانش طلب
میکند ،استاندارد بس��یار باالی آمادگی فیزیکی
و روان��ی و همینطور ق��درت بازیخوانی و ارتباط
صهایی که اغلب
با کادر فنی اس��ت یعنی ش��اخ 
باشگاههای بزرگ داخلی ما بازیکنانشان را موظف
به حفظ آنها نمیدانند .به قول محسن معتمدکیا،
دستیار رسانهای تیمملی ،این پرتغالی  65ساله که
نتر به نظر
یاش جوا 
حداقل یک دهه از سن حقیق 
میرسد ،با همان دیسیپلین و سختگیری خاصی
که در حق خود روا میدارد موفق شده شاگردانش
را هم ملزم به رعایت استانداردهای مشترک فنی و
اخالقی کند .او یک تیم کامال یکدست ،منضبط و
عاری از ستارهساالری ساخته و در حقیقت همین
برگ برنده اصلی کیروش مقابل  3مربی رقیبش
یعنی  «ارو رنارد» س��رمربی فرانس��وی مراکش،
ش��اگرد سابقش در رئال «فرناندو هیرو» سرمربی
تازهکار اس��پانیا و دیگر شاگرد سابقش  «فرناندو
سانتوس» سرمربی پرتغال است .آنها برای کنترل
ستارهها و فوقستارههایش��ان در قالب یک تیم
واحد هیچ ابزار مطمئنی ندارند .همین که تکروی  
«لوپتگی» سرمربی ماتادورها تا هفته پیش ،اردوی
اس��پانیا را به ه��م ریخت ،نش��ان میدهد ایجاد
فضای مش��ترک تیمی در ی��ک تیمملی چه کار
طاقتفرسایی است.
حتی ش��اید بت��وان گفت تاکید ک��یروش بر
انتخ��اب بازیکنان��ی که به زبان خارجی مس��لط
بوده یا تجربه لیگهای اروپایی را داشته باشند به
دلیل نیازی بوده که او به درک مش��ترک با آنها و
جلب اعتماد صد در صدی شاگردانش برای  پیاده
کردن «فرافوتبال» مورد نظرش داشته است .حتی
میت��وان تاکید او بر حضور ش��جاعی در ترکیب
ثابت را بهخاطر زبان اس��پانیولی دانس��ت ،آنقدر
ک��ه میتوان گفت ک��یروش روی قدرت رهبری
یا آمادگی فنی هافبکش چنین حسابی باز نکرده
است.

■■مسیر مشابه حماسه ایرانی با ادیسه یونانی

جمعه گذشته ایران به نخستین آسیایی تبدیل
شد که پس از  8سال در جامجهانی طعم پیروزی
را میچش��د .این مش��ابه تجربه ی��ک دهه پیش
والیبالمان اس��ت ،زمانی که رکوردهای آسیایی
را شکس��تیم و به دنبال قیاس خود با بقیه جهان
و جایگاهی فراقارهای پوس��ته آس��یاییمان را هم
شکس��تیم و امروز پای ثابت لیگ جهانی و لیگ
ملل هستیم .این همان انگیزهای است که اینک در

به جای «تحریم خرید کاال»؛ «به هم رحم کنیم»!
به کمپینها نمیشوند.
 -7جماعت ش��رکتکننده در این کمپین عمدتا
«س��لبریتی»ها هس��تند و ای��ن توصی��ه را برای
فالوئرهایش��ان انجام دادهاند؛ حال آنکه آن فالوئر
بخت برگشته سطح زندگی این سلبریتی را ندارد-
که اگر داش��ت خودش را ام��روز تبدیل به یکی از
همین شاخهای اینستا کرده بود! -عامالن به این
کمپین اتفاقا باید خود س��لبریتیها باشند که هر
روز با برندی جدید خودنمایی میکنند! خودروی
خارج��ی جدید س��وار میش��وند و ....در این مقام
البته مساله «تکاثر» حائز اهمیت است؛ کسانی که
«انباشت س��رمایه» باالیی دارند و با آن «تفاخر»

میکنن��د همین س��لبریتیها از جمله آقای علی
کریمی هستند که میتوانند با کوچک کردن این
انباشت و فخرفروش��ی ،به فقرزدایی کمک کنند.
فقر و تکاثر نتایج حاصل از فعالیت س��رمایهداران
در اقتصاد اس��ت ،نمیش��ود بس��ادگی اجازه داد
سازوکارهای بر مدار سرمایهداری و تکاثر در جامعه
شما هم کار کند و هم تقویت شود و شما در انتها
منتظر باشید فقر نباشد .اگر تکاثر به معنای کثرت
امکانات بناحق متداول شده است ،منطقا باید فقر
هم وجود داشته باشد.
 -8در مواجه��ه با افزایش قیمته��ای این روزها
نمیت��وان تکعاملی به مس��ائل ن��گاه کرد ،قطعا

هم دس��تهای پنهان یا همان داللها و دزدهای
معرفیش��ده در این کمپین برای سودجوییشان
موثرند ،هم اثر روانی و غیرواقعی وجود دارد و هم
رفتار غلط اقتص��ادی برخی مردم کمککننده به
نابسامانی است اما بیشتر از همه تصمیمهای غلط
اقتصادی دولتمردان است که تشدیدکننده است و
برای حل مشکالت گرانی ابتدا باید آن تصمیمات
اصالح شود؛ تصمیم غلط در سیاستهای وارداتی،
تصمیم غلط در سیاستهای ارزی ،تصمیم غلط در
کنترل سکه و از بین بردن پشتوانه طال برای ریال
که همه این تصمیمات هم به رونق اقتصادی ضربه
میزند و هم به ارزش پول ملی که در نهایت منجر

کمپ باکوفکای مسکو موج میزند و بدون تردید
دیروز با ورود ملیپوشانمان به آغوش شهر کازان،
بهشت مسلماننشین روسیه مضاعف شده است.
طبق همان گفته دوس��ت روسمان ،ما دیگر
نباید از اسپانیا و پرتغال بترسیم ،چرا که با آنها در
ورزشی جدید به نام  «فرا فوتبال» مواجه میشویم،
در ورزش��گاههایی که در کنترل هواداران پرشمار
ایرانی و روس و در تس��خیر سالح استراتژیکمان
روی سکوهاست؛ بوق زلزلهای ایرانی به سبک  «وو
وو زالی» هواداران آفریقایی.
تجربه یونان  2004نیز به ما دلگرمی میدهد.
مسیر «فرا فوتبال»  شگفتیساز رهاگل در حالی
یاش قرار گرفته که در  یورو
پیش روی نسخه ایران 
نیز اس��پانیا و پرتغال میزب��ان رقبای اصلی یونان
بودند اما مردان المپ در مقابل آنها یک برد و یک
پیروزی کسب کردند .عجیب آنکه یونانیها مغلوب
فترین تیم گروه یعنی روس��یه شدند اما باز
ضعی 
هم صع��ود کردند .حال در ج��ام  2018نیز ما با
شکست مراکش وارد گروه رقابت مستقیم بر سر
صعود در کنار اس��پانیا و پرتغال شدهایم در حالی
که مراک��ش هنوز قابلیت امتیا زگیری از  2قدرت
اروپای��ی و عقب انداختن آنها از م��ا در این گروه
اختصاص��ی را دارد .به عبارت دیگ��ر ما با تنها 2
تساوی میتوانیم صعودی تاریخی را جشن بگیریم
آن ه��م در حالی که  2رقیب بزرگمان هر یک با
دریافت  3گل از یکدیگر در بازی نخس��ت ،مزیت
اصلی ما را که سخت گل خوردن است ندارند  .
مشابهت حماس��ه نه چندان غیرممکن ایران
 2018ب��ا ادیس��ه یون��ان  2004زمانی بیش��تر
میشود که بدانیم ما هم یک روسیه در گروهمان
داریم که به عنوان میزبان جام نهتنها سد راهمان
نیست ،بلکه به ما پر و بال هم میدهد .استقبال
ویژه روسها از ایرانیان و حتی حمایت آشکارشان
از تیمملی در مسکو و پترزبورگ بر کسی پوشیده
نیس��ت .همچنین حضور بیش از  50هزار ایرانی
در ش��هرهای میزبان تیمملی عمال باعث شده تا
ایران میزبان دوم رقابتها باشد .احساس میزبانی
مزیتی اس��ت که هی��چگاه در ی��ک جامجهانی
فوتبال نداش��تهایم .قطعا امش��ب در ورزش��گاه
کازانآرنا هم س��ردار آزمون و هموطنانش روی
سکوها و در فضای عمومی ورزشگاه از ماتادورها
پیش بوده و میزبان محسوب میشوند .همه اینها
باعث میش��ود بوی ش��گفتی در هوا موج بزند و
با ایمان بیشتری چشم به حماسهای بدوزیم که
«فرافوتبال» ایرانی میتواند در کازان و سارانسک
و ش��اید حتی پس از آن در س��وچی و مسکو و
دوب��اره پترزب��ورگ و کازان خلق کن��د .لحظه
خودباوری فرا رسیده است.
به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
 -9در ای��ن وضعیت جامعه ب��ا تحریم کردن هم
مشکلی حل نمیشود ،بلکه آنچه مشکلگشاست
این اس��ت ک��ه «#به_هم_رحم_کنیم» و بدانیم
این مواجهه صاحب س��رمایه با م��ردم چه بالیی
بر س��ر کل جامعه م��یآورد! و البته آنکه به جای
توجه به توصیههای سطحی و هیجانی سلبریتیها،
نس��خههای منطقی و عقالنی اقتصاددانان را مورد
توج��ه قرار دهیم و به کار ببندیم وای کاش آقای
کریمی و دیگر سلبریتیها در بزنگاه سرنوشتساز
مردم را دعوت به #تکرار یک اشتباه با یک تصمیم
هیجان��ی نمیکردند و به دولتی که مملو از همان
تجار ،وارداتچیها و دالالن است رای نمیدادند که
حاال با این وضع اقتصادی مواجه باشیم!

به فاصله کوتاهی درخواست اعاده دادرسی
(دادرس��ی دوباره) توسط وکیل مدافع محمد
ثالث به دیوان عالی کشور ارائه و همزمان در
رس��انههای زنجیرهای مطرح میشود .همان
ایام وکیل مدافع ثالث در گفتوگو با ایس��نا
اب��راز امی��دواری میکند با توجه به اس��ناد و
مدارک��ی که به دیوان عالی کش��ور ارائه داده
اس��ت ،اعاده دادرسی تجویز ش��ود و پرونده
دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد اما این اتفاق
نمیافتد و پس از دی��دار نهایی محمد ثالث
با اعض��ای خانوادهاش در ابتدای هفته جاری،
قطعی ب��ودن اعدام وی به خان��وادهاش اعالم
میش��ود .به این ترتیب موج جدید رسانهای
ح��ول ع��دم موافقت دی��وان عالی کش��ور با
درخواست اعاده دادرسی توسط محمد ثالث
شروع میشود.
اما بعد از خبر اعدام در صبح روز دوش��نبه
تاکنون رد ش��دن درخواس��ت اعاده دادرسی
محمد ثالث توسط دیوان عالی کشور به یکی از
سوژههای فضای مجازی تبدیل شده اما تحلیل
حقوقی واقعه خالی از لطف نیست.
ن آیین دادرس��ی
طب��ق م��اده  474قان��و 
کیفری :درخواست اعاده دادرسی درباره احکام
محکومیت قطع��ی دادگاهها اعم از آنکه حکم
مذکور به اجرا گذاش��ته شده یا نشده باشد در
موارد زیر توس��ط دیوان عالی کش��ور پذیرفته
میشود:
الف -کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود
و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب -چند نفر به اته��ام ارتکاب جرمی محکوم
ش��وند و ارتکاب آن جرم به گونهای باش��د که
نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ  -ش��خصی به علت انتساب جرمی محکوم
ش��ود و فرد دیگری نیز ب��ه موجب حکمی از
مرج��ع قضایی ب��ه علت انتس��اب همان جرم
محکوم ش��ده باش��د به طوری که از تعارض و
تضاد مفاد  2حکم ،بیگناهی یکی از آنان احراز
گردد.
ت -درباره ش��خصی ب��ه اتهام واح��د ،احکام
متفاوتی صادر شود.
ث -در دادگاه صالح ثابت شود اسناد جعلی یا
شهادت خالف واقع گواهان ،مبنای حکم بوده
است.
ج -پس از صدور حکم قطعی ،واقعه جدیدی
ح��ادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه ش��ود که
موج��ب اثبات بیگناه��ی محکو ٌمعلیه یا عدم
تقصیر وی باشد.
چ -عمل ارتکابی جرم نباش��د یا مجازات مورد
حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
حال س��وال اینجاست :درخواس��ت اعاده
دادرس��ی توس��ط وکیل مدافع ثالث با استناد
به کدامیک از موارد باالس��ت و چطور اس��ت
که یک عضو از جامعه حقوقی حاضر میشود
بدون مستندات قانونی و با استفاده از ابزارهای
رسانهای رسانههای معاند مدعی حقانیت شود.
س��وال بزرگتر اما جای دیگری اس��ت :چطور
ممکن است بعضی رسانههای داخلی کشور به
دفاع بدون مستندات قانونی از فردی میپردازند
که به مشهودترین حالت ممکن مرتکب  3فقره
قتل عمد شده است و به تلخترین شیوه ممکن
توس��ط اتوبوس ،جوانان حافظ امنیت کشور را
به ش��هادت رسانده است .آیا رسانههای حامی
امروز محمد ثالث توان پاسخ به سواالت مطرح
شده را دارند؟
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