
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

این اتحادیه در بند اول بیانیه خود از 
توافق هسته ای با ایران به  عنوان »عنصر 
کلیدی در معماری عدم اشاعه هسته ای 
در جهان« یاد کرده و آن را دستاورد مهم 
دیپلماسی چندجانبه برشمرده است. 
در بنــد دوم از اجــرای کامل تعهدات 
برجامی توسط ایران استقبال و به  تأیید 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 13 
گزارش متوالی درباره پایبند ماندن ایران 
به برجام اشاره کرده و از ایران خواسته 
به همکاری های کامــل و به  موقع خود 
با آژانس ادامه دهد. همچنین از تعهد 
ایران مبنی بر عدم تالش برای دستیابی 
به سالح های هسته ای استقبال کرده، 
بر اجرای موقتی پروتکل الحاقی توسط 
ایران در چارچوب پادمان صحه گذاشته 
و از ایران خواسته این پروتکل را به طور 

کامل تصویب کند.
بند سوم را به »ابراز تاسف عمیق« 
از اعمال مجدد تحریم هــا علیه ایران 
توسط آمریکا اختصاص داده و با تاکید 
بر ادامه تالش ها بــرای منتفع کردن 
ایران از مزایــای اقتصادی برجام اعالم 
کرده این تالش ها در قالب راهکارهای 
ارائه  شده توسط فرانسه، آلمان و انگلیس 
برای اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی 
در حال انجام است. بر اساس این بیانیه، 
 )SPV( سازوکار ویژه مالی موسوم به
اکنون در چارچــوب نهادی خصوصی 
به ثبت رسیده است که هدف آن ایجاد 
تأثیرات مثبت بر مــراودات اقتصادی 
و تجاری با ایران و همچنین معیشــت 

مردم ایران است.
بر اســاس بیانیه جمع بندی، اراده 
اروپایی هــا برای تکمیل اینســتکس 

»تزلزل ناپذیر« است.
تاکید بر همکاری

 در حوزه های گوناگون
بند چهــارم بیانیه اتحادیــه اروپا 
تاکید بر ادامه همکاری های نزدیک با 
ایران در حوزه هــای گوناگون از جمله 
در زمینــه »گفت وگوهای سیاســی، 
حقوق بشر، همکاری اقتصادی، تجارت 

و سرمایه گذاری، کشاورزی، حمل ونقل، 
انرژی و تغییرات آب وهوایی، همکاری 
هســته ای غیرنظامی، محیط زیست، 
حفاظت مدنــی، علــوم، تحقیقات و 
نوآوری، آموزش من جملــه از طریق 
تبادالت دانشگاهی، مسائل فرهنگی، 
مــواد مخــدر، مهاجرت، و مســائل 

منطقه ای و انساندوستانه« است. 
FATF بند 

 FATF بند پنجم این بیانیــه، بند
است. اتحادیه اروپا در این بند مانند هر 
بار از جمهوری اسالمی ایران خواسته تا 
قانون الزم برای اجرای تعهدات مربوط 
به برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( را اجرا کنــد. در عین حال با 
استقبال از پیشــرفتهای حاصل شده 
در این زمینه در ایــران، اعالم کرده که 
آمادگــی دارد در این زمینه همکاری و 
هرگونه کمک فنی برای اجرای برنامه 
عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی به تهران 

ارائه کند.
بند نگران

نگرانی های اتحادیه اروپا از این بند، 
یعنی بند ششم شــروع می شود. آنها 
در این بخش از بیانیه خــود از افزایش 
تنش ها در منطقه و آنچه نقش ایران در 
این خصوص نامیده، ابراز نگرانی و ایران 
را متهم به ارائه کمک های نظامی، مالی 
و سیاسی به کنشگران غیرمنطقه ای 
در کشورهایی همچون سوریه و لبنان 
کرده اند. در ادامــه آن در بند هفتم نیز 
نســبت به آنچه »نقش نظامی ایران و 
ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه« 
خوانده، ابراز نگرانی عمیــق کرده و از 
ایران خواســته تا از فرایندهای تحت 
نظارت ســازمان ملل متحد در سوریه 
در چارچوب قطعنامه 2254 شــورای 
امنیت، حمایت کامــل به عمل آورده 
و از نفوذ خــود بر دولت ســوریه برای 
پیشبرد این هدف اســتفاده کند. این 
بیانیه همچنین از ایران درخواست کرده 
اســت به عنوان یکی از اعضای فرایند 
آستانه کنار ترکیه و روسیه، برای توقف 

منازعات در ســوریه و ایجاد دسترسی 
کمک های انسان دوستانه به کل مناطق 

سوریه، به ویژه به ادلب، تالش کند.
اشاره به یمن

موضوع یمن نیز آنقدر برای اتحادیه 
اروپا اهمیت داشته که بند هشتم بیانیه 
خود را به آن اختصاص داده است. در این 
بند، اتحادیه اروپا از ایران خواسته تا از 
اجرای قطعنامه 2451 شورای امنیت 
سازمان ملل حمایت و به  طور سازنده ای 
برای دستیابی به راه حل سیاسی پایدار 
برای بحران یمن تحت نظارت سازمان 
ملل، حمایت کند.  در عین حال نسبت 
به جمع بندی گزارش »گروه تخصصی 
ســازمان ملل درباره یمــن« مبنی بر 
عدم پایبندی به تحریم تســلیحاتی 
اعمال شده توسط پاراگراف 14 قطعنامه 
2216 شورای امنیت، اظهار ناخرسندی 
کرده است. در ادامه بر تعهد اروپا به ادامه 
گفت وگوهای سیاسی منطقه ای با ایران 
تأکید و همچنین از حمایت های علنی 
ایران از مذاکرات ســوئد تحت هدایت 
ســازمان ملل که به توافق اســتکهلم 

انجامید، استقبال کرده است.
نگرانی موشکی

بحث برانگیزترین بنــد این بیانیه 
که مدتها مــورد گمانه زنی بود، همین 
بند نهم اســت که باالخره بــه برنامه 
موشــکی ایران پرداخته است. بیانیه 
اتحادیه اروپا در این بند آورده اســت: 
»شورای اتحادیه اروپا همچنین درباره 
فعالیت موشکی بالستیک ایران عمیقاً 
نگران است و از ایران می خواهد از این 
فعالیت ها خودداری کند، به ویژه پرتاب 
موشک های بالستیکی که با قطعنامه 
2231 شورای امنیت ســازمان ملل 
ناسازگار هستند. ایران به انجام تالش ها 
برای افزایش برد و دقت موشک هایش 
و همچنین افزایــش تعداد آزمایش ها 
و پرتاب های عملیاتــی ادامه می دهد. 
این اقدامات باعث تعمیق بی اعتمادی 
و منجر به بی ثباتی منطقه می شــوند. 
شــورا از ایران می خواهد هــر اقدامی 

را که الزم اســت برای احترام کامل به 
قطعنامه های مرتبط شــورای امنیت 
سازمان ملل در رابطه با انتقال موشک ها 
و مواد و فناوری های وابسته به کنشگران 
حکومتی و غیرحکومتی در منطقه به 
انجام رســاند. به طور گسترده تر، شورا 
همچنین نگرانی جدی و همیشــگی 
خود را درباره انباشت تجهیزات نظامی 

منطقه ابراز می دارد.«
اتهام تروریستی  

بند دهم نیــز باز هم ابــراز نگرانی 
است؛ منتهی این بار نگرانی از »اقدامات 
خصمانه در خــاک چندین کشــور 
اروپایی«. بیانیه اتحادیه اروپا به تصمیم 
این اتحادیه برای قراردادن دو شخص 
و یک نهاد در لیســت سیاه خود در این 
خصوص اشــاره کرده و افزوده است: 
»اتحادیه اروپا به نشان دادن وحدت و 
یکپارچگی در این زمینه ادامه داده و از 
ایران می خواهد هرچه سریع تر به چنین 

رفتار غیرقابل قبولی پایان دهد.«
بند حقوق بشری

شورای اتحادیه اروپا در بند یازدهم 
بیانیه جمع بندی، درباره اوضاع حقوق 
بشری در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده 
و با اشاره به توسل مکرر ایران به استفاده 
از مجازات اعدام اظهار داشته: »در حالی 
که شورا تصدیق می کند که اصالحات 
اعمال شــده در قانون مبــارزه با مواد 
مخدر، تصویب شده در اکتبر 2017، 

تا کنون منجر به کاهش چشمگیر در 
اعدام های مرتبط با مواد مخدر )در ایران( 
شده است، ولی تأکید می کند اتحادیه 
اروپا با استفاده از مجازات اعدام تحت هر 
شرایطی و در هر کشوری مخالف است«. 
این بیانیه در ادامه به تعهد اتحادیه اروپا 
به اطمینــان از برابری حقــوق زنان و 
دختران و افراد اقلیت های دیگر، از جمله 
اقلیت های دینی و قومیتی، تأکید کرده و 
از ایران می خواهد پیمان های بین المللی 
مربوطه را که آن ها را امضا کرده است، 
اجرا کرده و به حقوق بشر و  آزادی های 

اساسی احترام کامل بگذارد.
بند آخر

اتحادیه اروپا در بند دوازدهم و پایانی 
بیانیه جمع بندی، بــر لزوم جلوگیری 
از افزایش تنش هــا و بی اعتمادی های 
موجود در منطقه تأکید کرده و از ایران 
و تمامی بازیگران منطقه ای می خواهد 
تا »نقش سازنده ای« را در این خصوص 
ایفا کرده و از »لفاظی های غیرمفید« 
خودداری کنند. این بیانیه در پایان اظهار 
می کند: »شورا از یک رویکرد متعادل و 
جامع در قبال ایران حمایت می کند که 
شامل گفت وگو با توجه به حل تمامی 
مسائل نگران کننده باشد، رویکردی که 
در زمان واگرایی حیاتی بوده و در زمان 
وجود منافع مشترک، معاضدت آمیز 

باشد.«
پاسخ ایران

ایران نیز در پاســخ به ایــن بیانیه، 
بیانیه ای پنج بندی منتشــر کرد. در 
ابتدای این بیانیه از مواضع مثبت اعالم 
شده در بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص 
ایران به ویژه برجــام و دیگر نکات قابل 
قبول، اســتقبال کرد، امــا در ادامه با 
تاکید بر سرعت بخشــیدن به اجرای 
ســاز و کار ویژه تجارت با ایران نوشت: 
»ایران نسبت به مواضع اتحادیه اروپایی 
مالحظات و نقدهای جدی دارد. قبل 
از هرچیز همچنان که قبال اعالم شــد 
ما از ثبت ســازوکار حمایت از تبادالت 
تجاری)ســاحات( با ایران اســتقبال 
می کنیم. برای ما جنبه های اقتصادی 
برجام و انتفاع ایــران از آن اهمیت به 
سزایی دارد و چگونگی اجرای تعهدات 
طرف های اروپایی برجام می تواند مالک 
و محکــی تعیبن کننده و اساســی در 
تنظیم مناسبات آتی ما باشد. مرتبط 
کردن اجرای این سازو کار که از تعهدات 
ذاتی برجامی است با الزامات نهادهایی 

چون FATF غیر قابل قبول است.«
واکنش به اتهامات تروریستی

در بخــش دیگر ایــن بیانیه آمده 
اســت: »طرح اتهامــات بی پایه ای 
همچــون طراحــی و یــا اقــدام 
تروریســتی در اروپا از ابتدا بی اساس 
و تعجب برانگیــز بود. ایــراد چنین 
اتهامات واهی و بی اساس و ابراز نگرانی 
اروپایی ها در شرایطی که گروه های 
تروریستی و جنایتکار شناخته شده  
و دارای شناسنامه برای جهانیان در 
اروپا آزادانه فعالیت می کنند، نه تنها 
در شرایط کنونی سازنده نیست بلکه 
در راســتای اهداف معاندینی است 
که خواهــان تیرگی روابــط ایران با 
اروپا هســتند. ایران به عنوان یکی از 
بزرگترین قربانیان حمالت تروریستی 
و به عنوان کشــوری که در مبارزه با 
گروه هایی همچــون داعش که حتی 
امنیت اروپا را تهدید کرده و می کنند، 
پیشــرو و همواره پشتاز بوده است، از 

اتحادیه اروپایی انتظار دارد تا با نگاهی 
واقع بینانه و به دور از اســتانداردهای 
مرسوم دوگانه به این موضوع پرداخته 
و با آن برخورد جدی کــرده و اقدام 

کند.«
فعالیت دفاعی ایران هرگز در 

دستور کار مذاکره نخواهد بود
این بیانیه افزوده اســت: »موضوع 
فعالیت های دفاعی ایران صرفا دفاعی، 
بازدارنده  و بومی اســت و  این موضوع 
هرگز در دســتور کار مذاکره ما با دیگر 
کشــورها نبوده و نخواهد بود.« »ایران 
اکیدا بــه کشــورهای اروپایی توصیه 
می کند که نگاه واقع بینانه ای به حوادث 
و مسائل منطقه ای داشته باشند و تحت 
تاثیر جریانات و القائات عناصر مخالف 
صلح، ثبات و امنیت پایــدار منطقه و 
توســعه روابط میان دولت ها وملت ها 

قرار نگیرند.«
استفاده ابزاری از حقوق بشر

بیانیــه وزارت خارجه در واکنش 
به بند مربوط بــه نگرانی های حقوق 
بشری در بیانیه اتحادیه اروپا، آورده 
است: »ایران هرگونه استفاده ابزاری و 
سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای 
مســتقل را محکوم می کنــد. اظهار 
نگرانی در خصــوص وضعیت حقوق 
بشــر در ایران در شرایطی که جایگاه 
برتر ایران در منطقه به لحاظ رعایت 
موازین حقوق بشر بر همگان آشکار 
است، منحرف ساختن افکار عمومی 
و اصرار بر یک روند نادرســت اســت 
که می تواند بــه افزایش بی اعتمادی 
در روابط فی مابین بینجامد. سکوت 
اتحادیه اروپا در قبال نقض گسترده 
حقوق بشــر در کشــورهای عضو از 
جمله عدم اســتیفای حقــوق اولیه 
و اساســی پناهنــدگان و مهاجرین، 
افزایش گرایشات راســت افراطی و 
برخوردهای نژادپرستانه با اقلیت های 
قومی و مذهبی به ویژه مســلمانان 
)به دلیل ســخنان مبتنــی بر نفرت 
پراکنی برخی دولتمــردان اروپایی 
و نیز اقدامات خشــن افراط گرایان( 
خود نافی ادعاهــای اتحادیه مبنی بر 

پیگیری حقوق بشر می باشد.«
در نهایــت وزارت خارجه در بیانیه 
خود تاکید کرده »ایران خواستار تعامل 
سازنده و مبتنی بر منافع و احترام متقابل 
با اتحادیه اروپایی است. تجربه گفتگوها 
و همکاری های ایــران و اتحادیه اروپا 
به خصوص تجربه به دســت آمده طی 
سالیان گذشته، به ویژه در سه سال اخیر 
نشان می دهد ظرفیت ها و فرصت های 
زیادی برای همکاری و توســعه روابط 
میان دو طرف وجود دارد. امیدواریم با 
عملی شدن تمامی تعهدات اروپا شاهد 
تعمیق روابط دو طــرف در کوتاه ترین 

زمان باشیم.«

اتحادیه اروپا باالخره بیانیه خود را درباره ایران منتشر کرد؛

یکی به نعل و یکی به میخ
 بیانیه ای که اروپایی ها بر سر یک سری جزئیات و ادبیات آن با هم اختالف نظر داشتند، باالخره صادر شد و روی سایت 

شورای اتحادیه اروپا قرار گرفت. این بیانیه که در 12 بند، معرف موضع اتحادیه اروپا در قبال ایران است، یکی به نعل میزند 
و یکی به میخ؛ بندهای ابتدایی آن، حمایت از برجام و تاکید بر همکاری های همه جانبه با ایران و استقبال از عمل ایران به 

تعهدات برجامی اش است و بندهای پایانی شرح نگرانی های اتحادیه اروپا از »اقدامات خصمانه ایران در اروپا« و برنامه 
موشکی ایران و اعدام ها و »نقش ایران در افزایش تنش های منطقه«.

شماره  179  /     چهارشنبه  17   بهمن  1397  /  30 جمادی االول1440  /   6  فوریه  2019

خطر روسیه و چین 
کمتر از آمریکا نیست

سید مصطفی هاشــمی طبا در گفت وگویی 
تفضیلی با ایلنا، گفت: حضــرت علی فرموده اند 
با دشمنان خود اینقدر به دشمنی اصرار نکنید 
که هیچ راه مصالحه ای نداشته باشید و با دوستان 
خود اینقدر صمیمی نشوید که اگر دشمن شدید 
همه چیز خود را از دست بدهید. درباره دشمنی 
آمریکا هم من خودم اعتقاد دارم روسیه و چین 
خطرشان اگر برای ما بیشتر از آمریکا نباشد، کمتر 
نیست. حاال آمریکا که آن ســوی دنیا است ولی 
روسیه که نزدیک ماســت و در یک نگاه تاریخی 
زمین های مــا را برده و دین ما را برده اســت و با 
تجهیــز توده ای ها اصل دین اســالم را در ایران 

داشتند ریشه کن می کردند.
    

نامه برای تسریع در رسیدگی 
به پرونده جهانگیری و فریدون

به گــزارش مهر 19 نماینده مجلس شــورای 
اســالمی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار 
رسیدگی به پرونده برادران رئیس جمهور)حسین 
فریــدون( و معاون اول وی )مهــدی جهانگیری( 
شدند. در این نامه آمده اســت: در طول یک سال و 
نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف 
پرونده اتهامی این دو متهم بوده اند، انتظار می رود 
جنابعالی در ماه های پایانی خدمت در قوه قضائیه 
اجازه یا دستور فرمایید به پرونده متهمان فوق الذکر 
به صورت علنی رسیدگی شود تا اقدامات و مواضع 
جنابعالی در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته 

با برخی مالحظه کاری ها تلقی نشود.
    

 CFT گره زدن پالرمو و
به »اینستکس« باج خواهی است

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در صفحه توئیتری خود نوشت: »کانال حمایت 
از تجارت اروپایی یک کانال تهاتری و کاالیی است. 
بعد از این همه معطلی، گره زدن پالرمو و CFT به  
INSTEX نوعی باج خواهی است. اروپایی ها به 
تعهدات خود در مقابــل برجام عمل کنند. برای ما 

شروط جدید نگذارند.«
    

وزیر علوم هم 
کارت زرد گرفت

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
نمایندگان از پاسخ منصور غالمی، وزیر علوم به سوال 
رضا انصاری، نماینده مردم داراب مبنی بر ساماندهی 
دانشجویان دوره دکترا قانع نشدند. پاسخ وزیر به 
رأی گذاشته شد و نمایندگان با 72 رأی موافق، 91 
رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع  195 نماینده 

حاضر در جلسه علنی به وی کارت زرد دادند.
    

کنایه ضرغامی به روحانی
عزت اهلل ضرغامی، عضو شــورای عالی فضای 
مجازی دیروز در آیین گرامیداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران در اظهاراتی کنایه آمیز گفت: فیلترینگ، آن 
است که در یک جلسه تخصصی می خواهید حرفتان 
را بزنید، اما اجازه ندهند و تحمل یک نقد سازنده را 
در یک جلسه کارشناسی نداشته باشند. اما آنکه ما 
می گوییم مدیریت کنیم و کاری کنیم که این امکان 
در اختیار مردم بیاید کجایش فیلترینگ است؟ اینها 
باید روشنگری شود چون در دست و پای حرف های 
سیاسی می افتد و بعضی ها هم که روش کارمندی 

دارند مزد می گیرند و مطلب می زنند.
    

رهبر شیعیان بحرین 
در حرم رضوی

شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین به بارگاه 
منور رضوی مشرف شــد. رهبر شیعیان بحرین از 
دو روز قبل با هدف زیارت بــارگاه منور رضوی به 

مشهدمقدس سفر کرده است. 
    

راهیان نور یکی از ابزارهای 
قدرت نرم ایران است

سردار حسین، جانشین فرمانده کل سپاه در 
دیدار با سردار یعقوب سلیمانی، فرمانده جدید 
قرارگاه مرکزی راهیان نور ســپاه و بسیج گفت: 
راهیان نور دشمن را با ابزارهای مخرب امروزی 
که بعضا مانند سالح اتمی عمل می کنند در جنگ 
فرهنگی شکست داده اســت و آنها با راهیان نور 
به عنوان یکی از ابزارهــای قدرت نرم جمهوری 
اسالمی ایران، این شکســت را تجربه کرده اند. 
کارهای اردویی و گردشــگری بسیج فوق العاده 
پرزحمت و پر فشار است. به نظر من، هیچ عملیات 
فرهنگی به اندازه راهیــان نور بر جوان و نوجوان 

موثر نیست.

 نگرانی های اتحادیه اروپا از 
بند ششم شروع می شود. 
آنها در این بخش از بیانیه 
خود از افزایش تنش ها در 

منطقه و آنچه نقش ایران در 
این خصوص نامیده، ابراز 
نگرانی و ایران را متهم به 

ارائه کمک های نظامی، 
مالی و سیاسی به کنشگران 

غیرمنطقه ای کرده اند

بند دهم نیز باز هم ابراز 
نگرانی است؛ منتهی این بار 
نگرانی از »اقدامات خصمانه 

در خاک چندین کشور 
اروپایی«. اتحادیه اروپا در 
این بند از ایران خواسته تا 
هرچه سریع تر به »چنین 
رفتار غیرقابل قبولی« به 

نوشته این بیانیه، پایان 
دهد

علی شــمخانی، نماینده مقام معظــم رهبری و دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی عصر دیــروز در دیدار با »ولید 
معلم«، وزیر امور خارجه سوریه ادامه تجاوزگری اسراییل 
به خاک ســوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای مقاومت و 
همچنین نقض تمامیت ارضی این کشور را غیر قابل قبول 
عنوان کرد و گفت: در صورت تــداوم این اقدامات، تدابیر 

پیش بینی شده برای بازدارندگی و پاسخ قاطع و متناسب 
به گونه ای که درس عبرتی برای حکام دروغگو و جنایتکار 

اسرائیل باشد، فعال خواهد شد.
وی در این دیدار تصریح کرد: بازگشت امنیت به سوریه 
فرصتی مهم برای توسعه و خدمت رسانی به مردم رنجدیده 
این کشور است و جمهوری اسالمی ایران همانگونه که در 

عرصه مبارزه با تروریسم در کنار دولت و ملت سوریه بود در 
دوران بازسازی این کشور نیز از ارائه هیچ کمک و مشورتی 

مضایقه نخواهد کرد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: همکاری ایران 
و ســوریه برای مبارزه با تروریسم تکفیری دستاوردهای 
غیر قابل انکاری برای منطقه و امنیت بین المللی به دنبال 
داشته است و این روند تا پایان یافتن بحران امنیتی در این 

کشور ادامه خواهد داشت.
ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار با 
ارائه گزارشی از آخرین تحوالت میدانی کشورش، پیگیری 

مسیر سیاســی برای عبور از بحران را یکی از گزینه های 
مهم دانست و افزود: دولت ســوریه با جدیت به گفت وگو 
با مخالفان غیرمســلح کــه به حفظ یکپارچگی کشــور 

عالقه مند هستند ادامه خواهد داد.
وی با تقدیر از حمایت های گسترده جمهوری اسالمی 
ایران از مردم و دولت سوریه، دســتیابی به صلح و امنیت 
پایدار در منطقه را منوط به تغییر رویکرد برخی کشورها 
در حمایت از تروریســم و مقابله واقعی و غیر تبلیغاتی با 
بقایای عناصر تروریســت جبهه النصره و سایر گروه های 

مرتبط با آنان دانست.

شمخانی مطرح کرد؛

پاسخ قاطع ایران به اسرائیل در صورت تداوم تجاوز به سوریه

خبر


