
ادعای جدید دونالد ترامپ:

ما داعش را به خاطر روسیه، ایران و سوریه نابود 
می کنیم

دونالد ترامپ به تازگی مدعی شده است که تاکنون به خاطر کشورهای 
دیگری همچون سوریه، ایران و روسیه که با خطر داعش مواجه بوده اند 
در صدد نابود کردن داعش بوده است اما اکنون تصمیم دارد افرادش را به 

خانه بازگرداند.
به گزارش ایسنا، به نقل از واشنگتن اگزمینر، دونالد ترامپ که در یک سخنرانی 
از هدف خود برای خارج کردن نظامیان از سوریه دفاع کرد، گفت:ما برای چه کسی 
داعش را نابود می کنیم؟ بزرگ ترین دشمن روسیه، ایران و سوریه داعش است. بهتر 
است بگویم ما داعش را برای کسانی نابود می کنیم که ضرورتا با ما سازگار و موافق 
نیستند. ما به سوریه رفتیم و ظرف دو سال این میزان را به 99 درصد حضور خالفت 

محلی کاهش دادیم.
ترامپ افزود: سوریه سراسر نابسامانی و آشفتگی بود. ما به اسد کمک بزرگی کردیم 

و به کشور خودمان نیز کمکی کرده ایم.
وی همچنین در این باره گفت: باید گفت ما داعش را به خاطر روسیه، ایران،سوریه 
،عراق و بسیاری دیگر از جاها نابود می کنیم و به جایی رسیده ایم که می خواهیم 

افرادمان را به خانه بازگردانیم.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ در طی ماه گذشته دلیل تصمیم خود برای خارج 
کردن نظامیان آمریکا از سوریه را که بسیاری از موافقان و مخالفان وی را شگفت زده 

کرد، شکست داعش اعالم کرد.
ایاالت متحده تا کنون مدعی شده است که نقش بسیار موثری در شکست داعش 

و بازگرداندن ثبات به این کشور داشته است.

انفجار خودروی بمب گذاری شده در اطراف دمشق

مخالفان سوری برعهده گرفتند
تلویزیون سوریه از صدای انفجاری در اطراف دمشق خبر داد که ناشی از 

خودروی بمب گذاری شده بود.
به گزارش ایسنا، تلویزیون سوریه و خبرگزاری رسمی این کشور )سانا( از انفجاری 
در منطقه المتحلق در جنوب دمشق خبر دادند که مقری نظامی را هدف قرار داده 

بود.
طبق گزارش رسانه های محلی، انفجار در منطقه المتحلق ناشی از انفجار خودروی 

بمب گذاری شده بوده و بر اثر انفجار تعدادی نیز کشته و زخمی شدند.
براساس گزارش رسانه های محلی، نیروهای امنیتی انفجار دومی را با خنثی کردن 

بمبی در جنوب دمشق ناکام گذاشتند.
نیروهای امنیتی به منظور حفظ جان شهروندان به تعقیب تروریست ها در منطقه 
پرو مسیر منتهی به منطقه مذکور را از سمت کفر سوسه، المزه و پل الزاهره بستند.

این در حالی است که یک گروه وابسته به مخالفان سوری مسؤولیت انفجار صبح 
امروز )یکشنبه( در دمشق را برعهده گرفت.

خبرگزاری آلمان به نقل از منابع اطالع رسانی وابسته به مخالفان سوریه گزارش 
داد، گروه سریه ابوعماره که ماموریت های ویژه در ارتش آزاد سوریه را برعهده دارد 

اقدام به انفجار علیه این مقر امنیتی کرد.
این گروه وابسته به ارتش آزاد سوریه قبال نیز عملیات ویژه علیه نیروهای دولت 

سوریه را در مناطق مختلف انجام داده بود.
رامی عبدالرحمان، مدیر دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز گفت: در 

پی انفجار تیراندازی نیز در منطقه رخ داد.
او تصریح کرد: این اولین انفجار در دمشق طی بیش از یک سال گذشته است که 

تعدادی کشته و زخمی هم داشت.

ماهاتیر محمد:

اسرائیلی ها اجازه ورود به مالزی را ندارند

نخست وزیر مالزی تاکید کرد که صهیونیست ها اجازه ورود به مالزی را 
ندارند چرا که دو طرف با هم روابط دیپلماتیک ندارند.

به گزارش ایسنا، ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی تصریح کرد: ما با اسرائیل روابط 
دیپلماتیک نداریم و ما احساس می کنیم که اسرائیلی ها دست به اقداماتی می زنند 

که اختالفات زیادی بر سر آنها وجود دارد.
مرکز اطالع رسانی فلسطین به نقل از منابع خبری مالزی، وی هفته گذشته هم 
اعالم کرده بود که شناگران اسرائیلی اجازه مشارکت در مسابقه ای را که در هفته های 
آینده در ایالت ساراواک شرقی برگزار خواهد شد، نخواهند داشت. این مسابقات حکم 

ورودی مسابقات قهرمانی المپیک توکیو ۲۰۲۰ را دارد.
در همین راستا، صفی الدین بن عبد اهلل وزیر خارجه مالزی هم اظهار داشت: 
هیئت وزیران مالزی هفته گذشته چنین تصمیمی گرفت و حتی در صورتی 
که میزبان این مسابقات باشیم، به آنها )صهیونیست ها( اجازه ورود به کشورمان 

را نخواهیم داد.
وزیر خارجه مالزی تاکید کرد که مالزی میزبان هیچ گونه فعالیتی که اسرائیل در 

آن شرکت داشته باشد یا هیئتی را به آن بفرستد، نخواهد بود.
وی افزود: مالزی بر موضع خود در قبال مساله فلسطین به عنوان یک بحران 
انسانی تاکید دارد و ما به مساله فلسطین تنها از بعد دینی نگاه نمی کنیم... این مساله 
یک مساله انسانی و مرتبط با حقوق بشر است و نوعی مبارزه به نیابت از مظلومان 

به شمار می رود.
گفتنی است که مالزی با اسرائیل روابط دیپلماتیک رسمی ندارد و از مدت ها قبل 
از راهکار تشکیل دو کشور برای حل منازعه میان اسرائیل و فلسطینی ها حمایت 

می کند.

مهاجرتی  سیاست  داد:  گزارش  بلومبرگ  خبری  شبکه 
ناامید کردن  با  »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
دانشجویان خارجی از تحصیل در دانشگاه های این کشور، 
کمک 39 میلیارد دالری آنها به اقتصاد این کشور را به 

خطر انداخته است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، این شبکه خبری افزود: دانشجویان 
خارجی منبع درآمد مهمی برای دانشگاه های آمریکا بشمار می 
آیند اما سیاست های سرکوب گرایانه مهاجرتی دولت کنونی 
آمریکا باعث شده آنها در دانشگاه های کشورهای دیگری ثبت 

نام کنند.
بر اساس آمار موسسه بین المللی آموزش)IIE( که در زمینه 
تبادل دانشجویی و کمک های بین المللی، امور خارجی و صلح و 
امنیت بین المللی فعالیت می کند، ثبت نام دانشجویان خارجی 
در آمریکا در سال دانشگاهی ۲۰18-۲۰17 میالدی 6.6 درصد 

کاهش یافت.
»راشل بنکس« مدیر سیاست عمومی آموزگاران بین المللی 
)NAFSA( گفت: درحالی که تعداد کلی دانشجویان خارجی 
در آمریکا رشد آرامی داشته، کاهش در ثبت نام در دانشگاه های 
این کشور بزرگترین چالش از حمالت یازده سپتامبر تاکنون است 

و به نظر می رسد که این کاهش امسال هم همچنان ادامه یابد.
در این گزارش چنین کاهشی به عوامل چندی ازجمله تاخیر 
در صدور روادید و رد تقاضای آن، فضای »اجتماعی و سیاسی« و 

هزینه حضور در مراکز آموزشی آمریکا ربط داده شده است.
بنکس در این زمینه گفت: سیاست های مهاجرتی سختگیرانه 
دولت کنونی آمریکا ازجمله جلوگیری از ورود اتباع هفت کشور 
عمدتا مسلمان و جدا کردن کودکان از والدین شان در مرزهای 
آمریکا، باعث شده که دانشجویان احتمالی و والدین شان احساس 

کنند که در این کشور از آنها استقبال نمی شود.
بلومبرگ با استناد بر آمار وزارت امورخارجه آمریکا نوشت: تعداد 
ویزاهای دانشجویی F1 که برای اتباع خارجی عالقمند به تحصیل 
تمام وقت درمراکز آموزشی آمریکا صادر می شود از حدود 644 
هزار ویزا در سال مالی ۲۰15 به حدود 394 هزار در سال مالی 
۲۰17 کاهش یافته است. »وانسا آندرید« دستیار مدیر مشارکت 
بین المللی و برنامه توسعه دانشگاه ایالتی کالیفرنیا گفت مسائل 

امنیتی بزرگترین عامل نگران کننده است.
بر اساس گزارش مرکز حقوقی فقر جنوبی )سازمان آمریکایی 
که در زمینه دعوی قضایی حقوق مدنی و منفعت عمومی تخصص 
دارد(، چنین نگرانی هایی مسائل مختلفی را از قتل عام مسلحانه 
گرفته تا خشونت ناشی از سفیدپوستان نژادپرست تشکیل می 

دهند که از زمان روی کار آمدن ترامپ افزایش یافته است.

آمار موسسه بین المللی آموزش حکایت از آن دارد که ثبت نام 
دانشجویان خارجی در »نورثریج/Northridge« )واقع در لس 
آنجلس( در سال دانشگاهی ۲۰18-۲۰17 میالدی 16 درصد 

کاهش یافته است.
انجمن NAFSA در گزارشی تحلیلی عنوان کرد بیش از یک 
میلیون دانشجوی خارجی در آمریکا در سال دانشگاهی ۲۰18-

۲۰17 میالدی 39 میلیارد دالر به اقتصاد این کشور کمک و 
از 455 هزار شغل حمایت کرده است. بیشترین منفعت چنین 
هزینه ای به کالیفرنیا، نیویورک، ماساچوست، تگزاس و پنسیلوانیا 

رسیده است.
این انجمن همچنین اعالم کرده آموزش، بزرگترین صادرات 

خدمات در آمریکا محسوب می شود.
»دیک استارتز« استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در این زمینه 
گفت: آموزش و به ویژه آموزش عالی منبع اصلی صادرات آمریکا 

بشمار می آید.
وی افزود: وقتی خدماتی را ارائه می دهیم که باعث می شود 
خارجی ها به آمریکا پول بفرستند، دقیقا به اندازه فروش سویا و 

ذغال سنگ تاثیرات اقتصادی دارد.
»جنیفر اوالد« دستیار رئیس راهبرد جهانی دردانشگاه »فیرفیلد« 
ایالت کانکتیکت گفت: در مناطق کوچکی که جمعیت دانشجویان 
بین المللی در آن زیاد است، می توان تاثیرات اقتصادی این مساله 
را فورا احساس کرد. شاید چنین تاثیری در شهر نیویورک احساس 

نشود اما درشهرهای کوچک محسوس است.
شرکت خدمات مالی آمریکا، مودیز، در دسامبر سال گذشته 
میالدی گزارش داد سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه تر در کاهش 

ثبت نام دانشجویان خارجی درآمریکا نقش داشته است.
»دانا بوکین« وکیل در امورمهاجرت گفته است دانشگاه ها 
نگران کاهش درآمد خود به دلیل افت دانشجویان مستعد بین 

المللی هستند.
در  آمریکا  بنیادملی سیاست  گزارش  بر  استناد  با  بلومبرگ 
سال ۲۰17 هشدار داد: تحصیالت تکمیلی در رشته های مهمی 
از  ای  فزاینده  شکل  به  آمریکا  که  مهندسی  و  علوم  همچون 
کشورهای دیگر عقب است، نمی تواند بدون کمک دانشجویان 
خارجی عملکرد خوبی داشته باشد. در تقریبا 9۰ درصد دانشگاه 

ها، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های علوم 
رایانه و مهندسی برق را خارجی ها تشکیل می دهند.

به گفته مدیر مرکز مطالعات تجارت جهانی در دانشگاه ایالتی 
پنسیلوانیا به اندازه کافی دانشجوی بومی در این رشته ها وجود 
ندارد و دانشجویان بین المللی باید به طور خودکار گرین کارت 
دریافت کنند. دانشجویان خارجی این دانشگاه در سال ۲۰17-

۲۰16 میالدی 5 درصد کاهش یافته است.
بلومبرگ نوشت: تعدادی از دانشگاه های آمریکا از جمله کالج 
هاورفورد و »نیواسکول« دانشگاه خصوصی نیویورک اکتبر گذشته 
از دولت ترامپ به دلیل تغییر مقررات مهاجرتی در ماه اگوست 
شکایت کردند. در این مقررات منع حضور دانشجویان خارجی 
برای مدت سه تا 1۰ سال در صورت مشخص شدن نقض مقررات 

ورود شان آسانتر شد.
»انجل کابِررا« رئیس دانشگاه جورج میسون در شهر فیرفکس 
ایالت ویرجینیا گفت: آمریکا برای چند دهه درگزینش افراد مستعد 
در سراسر جهان نقش داشته است. این یک مزیت اقتصادی بزرگ 

است که از دست دادن آن ریسک خطرناکی محسوب می شود.
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ایاد عالوی دیدار با ایرج مسجدی را تکذیب کرد
رئیس ائتالف الوطنیه عراق ادعای یک نماینده پیشین عراق مبنی بر دیدار با سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد و گفت وگو در رابطه با برخی پیشنهادات سفارت ایران را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از السومریه نیوز، اخیرا یکی از 

نمایندگان پیشین پارلمان عراق در یک گفت وگوی تلویزیونی مدعی شده بود که ایاد عالوی، یکی از رهبران جریان سوکوالر عراق و رئیس ائتالف الوطنیه در خانه خود با ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد دیدار و در رابطه با 
برخی پیشنهادات سفارت تهران در بغداد به یکی از رهبران سیاسی گفت وگو کرده اند. 

اخبار  بلومبرگ:

 سیاست مهاجرتی ترامپ به ضرر صنعت آموزش آمریکاست

 استاد دانشگاه سان فرانسیسکو: 

 آمریکا قادر به ایجاد تغییر در سوریه نیست
 استاد روابط بین الملل دانشگاه سان فرانسیسکو آمریکا گفت، گرچه ترامپ 
به شدت مخالف حضور ایران در سوریه است اما در عین حال دریافته که با 
حضور سربازان آمریکایی نخواهد توانست چیزی را در این کشور تغییر دهد.

استفن زونس روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا و در پاسخ به چرایی تصمیم 
رئیس جمهوری آمریکا برای خروج ۲ هزار نیروی نظامی خود از سوریه، این مطلب 

را مطرح کرد.
وی با ابراز تردید درباره تغییر در رویکرد نظامی و امنیتی آمریکا به منطقه خاورمیانه 
افزود: ایاالت متحده، بیش از 3۰ هزار سرباز در منطقه خاورمیانه دارد، بنابراین خروج 
تعداد نسبتا کمی از سربازان آن از سوریه نشانگر تغییر عمده در سیاست های آمریکا 

نیست.
این استاد روابط بین الملل در دانشگاه سان فرنسیسکو یادآور شد: در واشنگتن 
هنوز یک اجماع کلی وجود دارد که آمریکا باید همچنان به حضور قدرتمند نظامی، 
دیپلماتیک و اقتصادی در خاورمیانه ادامه دهد و فقط اختالف نظر بر سر بهترین راه 

برای انجام این کار است.
زونس با بیان اینکه برخالف آنچه ترامپ می گوید، داعش در سوریه شکست 
نخورده، اظهار کرد: با این حال، این گروه به یک نوار کوچک از مرز عراق، محدود شده 
است. نیروهای دموکراتیک سوریه )اس دی اف - SDF -( باید به قدر کافی قوی 
باشند تا بتوانند در برابر گسترش داعش مقاومت کنند، بویژه آنکه ایاالت متحده قول 

داده تا از این نیرو پشتیبانی هوایی کند.

مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه سان فرانسیسکو تصریح کرد: آن دسته از 
مقامات دولتی که از ادامه استقرار نیروهای ایاالت متحده در داخل سوریه حمایت می 
کنند، دلیل اصلی خود را مقابله با نفوذ ایران و روسیه اعالم کرده اند و به داعش و نیز 

حمایت از کردها اشاره ای ندارند.
زونس ادامه داد: بنابراین در واقع آنها می گویند واشنگتن حق دارد نیروهای خود را 
به یک کشور خارجی اعزام کند و آنها را در آنجا نگهدارد فقط به این دلیل که آنها به 

روابط استراتژیک و نزدیک دولت آن کشور با ایران و روسیه، معترض هستند.
وی تاکید کرد: این توجیه شگفت انگیز برای استقرار نیروهای نظامی ایاالت متحده 
در سوریه، یک سابقه بسیار خطرناک به وجود می آورد، بویژه که کنگره در مورد 
اینکه آیا ایاالت متحده باید در چنین سیاست تحریک آمیز درگیر شود یا نه، منفعل 

بوده است.
 عدم تعادل ترامپ و خطر درگیری

این استاد دانشگاه با اشاره به مقاله اخیر خود در تارنمای سیاست خارجی مبنی بر 
نقطه کانونی و استدالل خطر درگیری نظامی آمریکا در سوریه گفت به سود آمریکا 

خواهد بود که از سوریه خارج شود.
زونس با اشاره به عدم تعادل سیاسی ترامپ افزود: اگر آمریکا دارای فرمانده کل قوای 

با کفایتی بود، شاید وضعیت ماندن در سوریه فرق می کرد.
وی ادامه داد: با این حال، با توجه به خطرات برخورد با نیروهای روسیه و ایران و 
پیچیدگی باالی وضعیت در آن کشور، صراحتا باید گفت خطرناک است که در دوران 

فرماندهی ترامپ، نیروهای آمریکایی در چنین منطقه پر تنشی باقی بمانند.
استاد روابط بین الملل در دانشگاه سان فرانسیسکو خاطرنشان کرد: آمریکایی ها از 
جنگ های بی پایان در خاورمیانه خسته شده اند. صرف نظر از انگیزه های مشکوک 
ترامپ و اینکه وی راهبرد خاصی برای منطقه ندارد، باید گفت که زمان آن نیست که 

خواستار گسترش حضور نیروهای ایاالت متحده در خاورمیانه باشیم.

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در نامه ای به 
شورای امنیت سازمان ملل در پی سیاست های کارشکنانه 
دولت این رژیم، خواستار آن شده است تا شورای امنیت 

برای متوقف کردن برنامه موشکی ایران وارد عمل شود.
رژیم  سفیر  پست،  اورشلیم  از  نقل  به   ایسنا،  گزارش  به 
صهیونیستی در سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت سازمان 
ملل خواستار آن شد تا شورای امنیت برای آن چه متوقف کردن 

تهدید موشک های بالستیک ایران خوانده شده ، وارد عمل شود.

وی در پی آن است که این مسئله را در نشست روز سه شنبه 
سازمان ملل در باره خاورمیانه که معموال به درگیری میان رژیم 

غاصب و فلسطین اختصاص دارد، مطرح کند.
و  اقدامی سرکشانه خواند  را  ایران  ماهواره ای  آزمایش  دنون 
مدعی شد که این تخطی آشکار از قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
است که ایران را از داشتن فعالیت در زمینه موشک های بالستیک 

منع می کند.
وی افزود: این آزمایش نشان دهنده مرحله دیگری از پیشرفت 

ایران در زمینه موشک های بالستیک  قاره پیما است.ایران  در 19 
ناقل ماهواره بری از همین  آوریل ۲۰۰6 و ۲7 جوالی ۲۰17، 
نوع را آزمایش کرد و مبنی بر گفته حسن روحانیبه زودی برای 
آزمایش جدید آماده خواهیم بود، قصد دارد باز هم این کار را 

انجام دهد.
دانون در ادامه مدعی شد: ایران نه تنها با پرتاب موشکی هم 
به فضا و هم به سمت کشورهای همسایه، بلکه از طریق هدایت 
یک نوع هیجان توسعه موشکی در خاورمیانه ای که به خودی 
خود بی ثبات است، به قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت بی اعتنایی 

می کند.
وی همچنین در ادامه این  ادعاهای بی پایه خود  ایران را 
کشوری سرکش خواند که از قوانین بین المللی تخطی می کند 
و مدعی شد که ایران به وضوح خواسته های جامعه  بین المللی را 
نادیده می گیرد و با این کار به طرزی اهانت آمیز ثبات منطقه، اروپا 

و فراسوی آن را تهدید می کند
وی افزود: من از شورای امنیت می خواهم که به ملت ها و اتحاد 
کشور هایی که برای متوقف کردن تهدید موشکی ایران به ویژه از 
آن نوعی که قادر به حمل کالهک هسته ای می باشند، وارد عمل 

شده اند، بپیوندد.
صنایع  سازمان  دانشمندان  و  متخصصان  ایسنا،  گزارش  به 
هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موفق شدند 
با طراحی و ساخت ماهواره بر سیمرغ روز سه شنبه ماهواره پیام 
را به فضا پرتاب کنند.  مسئوالن کشورمان تاکید دارند که این 
ماهواره بر یک موشک غیر نظامی است اما برخی کشورهای غربی 
با دست آویز قرار دادن این موضوع، ایران را متهم می کنند که 
هدف اصلی اش از این پرتاب، آزمایش موشک بالستیک بوده است.

از این گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان  
توضیح  در  دوحه  بین المللی  نشست  حاشیه  در  این  از  پیش 

امنیت  شورای  قطعنامه  نقض  ایران،  موشکی  فعالیت  که  این 
نیست، گفت:این قطعنامه )۲۲31( ایران را از آزمایش موشک 
بازنمی دارد. قطعنامه تنها از موشک هایی یاد می کند که توانایی 
حمل کالهک های هسته ای را داشته باشند. برجام و قطعنامه 
دنبال سالح های هسته ای  به  ایران  که  می کنند  تایید   ۲۲31
نیست؛ بنابراین ما هیچ گونه کالهک هسته ای در اختیار نداریم 
که  معناست  بدین  این  بسازیم.  موشک  برایشان  بخواهیم  که 
موشک هایی که ما در حال آزمایش شان هستیم، هیچ دخلی به 

قعطنامه ۲۲31 شورای امنیت ندارد.
این در حالی است که با وجود موضع گیری کشورهای غربی، 
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفت وگو با 
خبرنگاران تصریح کرد: الزم است که میان پرتاب ماهواره با پرتاب 
موشک برای انهدام اهدافی روی زمین تفاوت قائل شویم چراکه 

فن آوری مورد استفاده در این دو بسیار متفاوت است.
وی افزود: من هیچ دلیلی برای سوء تفاهم های ایجاد شده که در 
ماه های اخیر در رابطه با توسعه برنامه موشکی در ایران به وجود 
آمده است، نمی بینم. ایران با آزمایش موشک هایش هیچ اقدامی 
خالف قوانین بین المللی انجام نمی دهد. همه چیز در این زمینه 
بر اساس شرایط قانونی و متناسب با هنجارها و تعهدات موجود 

اجرا می شود.
این مقام ارشد روس همچنین تاکید کرد که قطعنامه ۲۲31 
فن آوری  از  استفاده  وجه  به هیچ  ملل  امنیت سازمان  شورای 
موشک های بالستیک در ایران را ممنوع نکرده است و تنها از 
تهران می خواهد که از پرتاب موشک با قابلیت حمل کالهک 

هسته ای پرهیز کند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، انتقاد بی قید و شرط از برنامه 
موشکی ایران نادرست و این یک عمل غیرمسئوالنه است. این 

گمراه کردن عمدی و هدفمند جامعه بین الملل و مردم است.

اقدام مداخله جویانه رژیم صهیونیستی علیه پیشرفت موشکی ایران


