
اخبار كشور

تولید نمایش هایی درباره زندگی
 و شهادت قاسم سلیمانی 

مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس از تولید نمایش هایی درباره 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد. وی همچنین برای اولین بار به شفاف 

سازی درباره بودجه این انجمن پرداخت.
به گزارش خبرنگار کیهان، نشســت خبری اعالم برنامه های انجمن تئاتر 
انقالب و دفاع مقدس در چهلمین سالگرد دفاع مقدس، روز گذشته با حضور 
حمیــد نیلی مدیرعامــل و جواد تمدنی مدیر روابــط عمومی این انجمن در 

تماشاخانه سرو برگزار شد. 
حمید نیلی در ابتدای این نشست به همایش »سردار آسمانی« اشاره کرد 
و گفت: سال گذشته اتفاق ناگواری در عرصه بین الملل رخ داد که آن شهادت 
حاج قاسم سلیمانی بود. مردم کشورمان وداع باشکوه و پرشوری را در تشییع 
پیکر آن سردار ثبت کردند و هنرمندان نیز باید ادای دین می کردند. بنابراین 
نخستین همایش سردار آسمانی برگزار شد که مورد استقبال اهالی تئاتر قرار 
گرفت و 150 نمایش در نقاط مختلف کشــور اجرا شد. دومین دوره همایش 
سردار آسمانی نیز برگزار خواهد شد. وی تولید نمایش هایی درباره شهید قاسم 
ســلیمانی را دیگر برنامه انجمن تئاتر انقالب دانست و توضیح داد: در حاشیه 
همایش ســردار آسمانی، محفل »نمایش-خاطره« با حضور جمعی از یاران و 
اعضای خانواده شهید قاسم سلیمانی برگزار شد تا با استناد از همین خاطرات، 
دســت به تولید آثاری بزنیم. طی برگزاری این برنامه ها تعدادی آثار از سوی 
هنرمندان شناخته شده کشورمان به دست ما رسید که توسط کارشناسان ما 
درحال بررسی است تا در صورت امکان کار تولید نمایش ها با محوریت شهید 
حاج قاســم سلیمانی را آغاز کنیم. نیلی درباره واکنش انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس به شــیوع ویروس کرونا هم بیــان کرد: با توجه به خمودگی که 
پــس از این اتفــاق در فضای تئاتر به وجود آمد، ما جشــنواره تئاتر به عالوه 
خانه را راه اندازی کردیم تا فضای تئاتر ســرد نشود. دبیر هفدهمین جشنواره 
تئاتر مقاومت گفت: اردیبهشــت امسال، فراخوان دوره هفدهم جشنواره تئاتر 
مقاومت شــکل گرفت و به 800 گروه نمایشی دعوت نامه ارسال شد؛ تاکنون 
1۳00اثر رســیده که غیر از آثار بخش نمایشنامه نویســی، ارزیابی آثار سایر 

بخش ها به پایان رسیده است.
وی »استعدادیابی« و »تولیدات رادیویی« را دو رویکرد اصلی برنامه های 
این انجمن در چهلمین ســالگرد دفاع مقــدس معرفی کرد و افزود: در هفته 
دفاع مقدس،طی تفاهم نامه ای با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،۴0 
نمایش خیابانی مطرح کشــور در نقاط مختلف کشــور اجرا خواهد شــد. با 
همکاری این ســازمان، در دهه اول مهر ماه مراسم تجلیل از هنرمندان تئاتر 
دفاع مقدس برگزار می شــود. مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس، 
برگزاری نمایشگاه زخم عتیق، رونمایی از نمایشنامه هایی درباره شهید ابراهیم 
هادی و خلبانان شهید و برگزاری نشست آسیب شناسی تئاتر دفاع مقدس را از 

دیگر برنامه های این انجمن در چهلمین سالگرد دفاع مقدس دانست.
نیلی در پایان به شــفاف سازی بودجه انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس 

پرداخت و این بودجه را دومیلیارد تومان معرفی کرد.
چرا نشریه آل سعود

 از رکود خانه هنرمندان نگران است؟
وب سایت فارسی نشــریه »ایندیپندنت« وابسته به آل سعود در مقاله ای 
ضمــن اعالم اینکه خانه هنرمندان، به عنوان نماد مرکزی فعالیت های هنری 

ایران شناخته شده، از رکود و تعطیلی آن ابراز نگرانی کرد.
این نشــریه ضمن اشاره به شرایط کرونایی نوشت: »شنیدن خبر وضعیت 
بحرانی خانه هنرمندان ایران نفتی است که بر آتش شرایط کرونایی اقتصاد و 

فرهنگ ایران ریخته می شود...«
این درحالی است که رسانه فوق به دلیل عناد و کینه ماهوی سردمداران 
و صاحبان سعودی اش با ایران و انقالب و مردم این سرزمین، اساسا از هرگونه 
شــکوفایی و پیشرفت به خصوص از جنس فرهنگی و هنری در این مملکت، 
ناخشــنود و بیزار بوده و این را در تمامی جهت گیری های اخبار و گزارش های 
فرهنگی و هنری خود نشــان داده اســت. اما چه اتفاقی افتاده که این بار از 
وضعیت بحرانی یکی از نهادهای به اصطالح هنری این کشور، به فغان آمده و 
فریاد وا هنر و وا ایران سرداده، به نظر می آید بایستی کلید این راز را در همان 
فرمایش حضرت امام رحمه اهلل علیه جست وجو کرد که اگر یک وقتی دشمن 

از ما تعریف کرد، باید در خودمان بگردیم که اشکال کار ما کجا بوده است.
بی تردید با بررســی تاریخچه فعالیت خانه هنرمندان در دوران مدیران 
مختلف آن، به این نتیجه خواهیم رسید که در کمتر زمانی این مرکز در اختیار 

تفکر و هنرمندان انقالبی و اسالمی بوده است. 
چنان که در دوران مدعیان اصالحــات، پاتوق متفکرین و تئوری پردازان 
انقالب مخملی از کشورهای دیگر شد که به حمایت بی چون و چرا از فتنه 88 
انجامید و در دورانی دیگر مرکز اجرای نمایش های مبتذل و حتی مســتهجن 
و در زمانی هم محل تجلیل و تقدیر از عوامل به اصطالح هنری رژیم شــاه و 
یا عوامل ضد فرهنگی که هیچ گاه با انقالب و نظام اســالمی مردم ایران کنار 

نیامده و هر زمان که توانستند زهر خود را به این ملت و انقالبش ریختند.
برگزاری نمایشــگاه های به اصطالح نقاشی و هنرهای تجسمی آنچنانی 
و کنســرت های موســیقی مبتذل و نمایش فیلم های عناصر و وابستگان هنر 
شاهنشــاهی یا آثار ضد فرهنگی غربی و... تنها بخشی از کارنامه به اصطالح 

هنری خانه هنرمندان بوده است.
این در حالی اســت که ساالنه میلیاردها تومان از کیسه بیت المال صرف 
هزینه های همین برنامه های ضد فرهنگی شــده و می شود و به نظر می رسد 
امسال به دلیل شرایط کرونایی کشور، مقداری از آن میلیاردها تومان کم شده 

که گویا در حال رایزنی با شهرداری و شورای شهر برای جبران آن هستند.
حال می توان قضاوت کرد که دلسوزی و نگرانی مراکز وابسته به وهابیون 

آل سعود برای وضعیت بحرانی خانه سینما بی جهت نبوده است.
سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران

 احتماال مجازی برگزار می شود
پس از کش و قوس های مختلف درباره چگونگی یا عدم برگزاری نمایشگاه 
کتاب تهران، معاون امور فرهنگی وزارت ارشــاد فعال به این نتیجه رسیده که 

سی و سومین دوره این نمایشگاه را به صورت مجازی برگزار کند.
پس از ســی و دو ســال برگزاری پی در پی نمایشــگاه کتــاب تهران در 
اردیبهشت هر سال، این نمایشگاه در سی و سومین دوره خودش با مانعی به 
نام ویروس کرونا مواجه شد. به همین دلیل هم برگزار کنندگان این نمایشگاه 

فعال آن را لغو کرده اند. 
با این حال، برگزاری نمایشگاه مجازی، تصمیم جدیدی است که معاونت 
فرهنگی وزارت ارشاد برای برپایی این رویداد مهم فرهنگی کشور گرفته است.
جزئیات نحوه برگزاری این نمایشــگاه به طــور مجازی تا حدود یک ماه 

دیگر اعالم خواهد شد.
پیام رئیس بنیاد روایت فتح به مجید مجیدی

رئیس بنیــاد فرهنگی روایــت فتح طی پیامی موفقیت فیلم ســینمایی 
»خورشــید« در عرصه بین المللی را به این کارگردان سینمای ایران تبریک 
گفت. ســید محمد یاشــار نادری در این پیام، ضمــن تبریک موفقیت فیلم 
خورشید در هفتادمین جشنواره فیلم ونیز، خطاب به مجیدی نوشت: بی تردید 
برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران در هر نقطه از جهان یکی 
از اصلی ترین وظایف و مأموریت های هنرمندان کشــور در حوزه های مختلف 
است. از طرفی سینما به عنوان مهم ترین و پرظرفیت تریِن هنرها در شرایطی 
که اســتکبار جهانی با نقشــه و برنامه های گوناگون سعی در استحاله چنین 
بستر مهمی دارد می تواند نقش بسیار مؤثری در اشاعه فرهنگ اسالمی ایرانی 
در عرصه های بین المللی و ملت های آزادی خواه و عدالت طلب جهان داشــته 
باشد. اما متأسفانه در داخل کشــور نیز عده ای به ظاهر هنرمند و هنرمندنما 
آب به آســیاب دشــمن ریخته غافل از اینکه تجربه به کرات ثابت  کرده است 

این همراهی و هم صدایی نتیجه ای جز سرافکندگی برایشان نخواهد داشت.
وی در ادامــه این پیام به مجیدی، بیان کرد: برادر عزیزم شــما نیز نیک 
می دانید که این جشنواره های رنگارنگ اروپایی و به اصطالح معتبر سینمایی 
همگی ذیل سیاست های مســتکبران، حیات و َممات می جویند و اصالتشان 
جز مطرح کردن افراد همســو به جهــت نفوذ فرهنگی در میان ملت ها نبوده 
و نخواهد بود. شــما هنرمند گرامی نیز سالیان سال است که دل کنده از این 
اعتبارات شــده اید و محتاج تعریف و تقدیر جشنواره های ریزودرشت نیستید. 
اما نام پرآوازه شما به عنوان هنرمند بزرگ ایران اسالمی و آثار فاخرتان، جهانی 
این چنین را وادار به تکریم و تعظیم کرده و مطمئن باشید سیاست گذاران این 

مدل فستیوال ها و جشنواره ها راهی جز آن نداشتند.

حال اقتصاد 
چگونه خوب می شود؟

محمد ایمانی
اقتصاد هر کشــور، با تولید قدرتمند می شــود. و هر چه قدرتمند شد، در 
برابر تهدید ها و آسیب ها، مصونیت بیشتری پیدا می کند. یک مسئولیت مهم هر 
دولتی، حباب زدایی از اقتصاد و واقعی کردن آن برای برنامه ریزی در جهت بهبود 
روندهاســت. دولت آقای روحانی در هر دو حوزه، به خطا عمل کرد: در تقویت 
تولید کم گذاشــت یا خالف اقتضائات آن رفتار کرد؛ اما در مقابل، اقتصاد را از 
حباب انباشت. دمیدن حباب در پیکر اقتصاد، با وعده های انتخاباتی آغاز شد و 

سپس با هفت قلم آراستن برجام، شدت گرفت.
برخی مدیران، گردش کار پیچیده اقتصاد را در »برجام و امکان خام فروشی 
نفت« خالصه کردند. آنها همین حاال هم همه افتخار شــان به رشد اقتصادی 
سال 95 است اما نمی گویند که این »رشد بی کیفیت«، عمدتا مربوط به افزایش 
درآمد نفت بود. )بگذریم که یک ســال بعد، موعد انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران می رســید و این موضوع، برای تداوم روند مطلوب غرب در زمینه تضعیف 

قدرت ایران مهم بود(
فروش نفت که دو برابر شد، دولت قبل از هر چیز، دروازه واردات را گشود. 
مدلی از »تنظیم بازار« که زحمتی نداشــت، اما چشم و دهان پرکن بود. مانند 
ُمسّکنی که درد را موقتا کاهش دهد و بیمار را از اصل بیماری غافل سازد. توسعه 
واردات به چه قیمتی اتفاق افتاد؟ به قیمت زمین خوردن تولید ملی و تضعیف 
بنیه اقتصاد کشور. رفتارهای تبلیغاتی بر تدابیر آمیخته با زحمت غلبه کرده بود. 
سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت ناگهان حذف شد و بالفاصله قاچاق سوخت 
دوباره رونق گرفت؛ خســارت حداقل روزانه 100 میلیارد تومانی به مدت چهار 
سال. برند ها و مارک های تجمالتی خارجی در ازای درآمد نفت به کشور سرازیر 
شــد. واردات راهبردی و فنی همچنان تحریم بود؛ اما واردات و قاچاق کاال های 
مصرفی دارای مشابه داخلی یا تجملی، آزاد. تولید در این روند، تبدیل به کاری 
پر ریسک شــد؛ در مقابل داللی و سوداگری که با عنایت به شوک های تورمی 
ناشــی از ضعف تولید، پر ســود و بدون ریســک به نظر می رسید! تلخ تر اینکه 
ســوداگران و فعاالن اقتصاد زیرزمینی، معموال مالیات شان هم نزدیک به صفر 
بوده؛ بر عکس تولیدکنندگان. خود محرومیتی از درآمدهای مالیاتی هم یکی از 
عواقب اتکا به نفت فروشی و وابسته کردن اقتصاد به یارانه پنهان حاصل از این 
نوع مدیریت است. این همان موضوعی است که رهبر انقالب چند سال قبل در 

دیدار دولتمردان فرمودند »درآمد آسان نفت خام، بالیی بزرگ است«.
بختک »پرداخت یارانه پنهان و غیر هدفمند« از طریق درآمد نفتی، دوباره 
روی اقتصاد ما افتاده بود. بنزین را گران وارد کردند و ارزان، دست قاچاقچیان یا 
پر مصرف های بی عار سپردند! درآمد ارزی کمیابی را که قرار بود چندی بعد در 
مضیقه قرار بگیرد، به قیمت نابودی کسب و کار و تولید ملی، دست وارد کننده ها 
و دالالن ارز دادند تا از رانتش برخوردار شوند و تورم را سر سفره مردم بگذارند! 
وقتی زلف همه چیز اقتصاد به درآمد نفت گره زده شد، معلوم است که با مضیقه 
این درآمد یا دســتکاری شدن و نوسان نرخ دالر، عرض و طول اقتصاد )با بهانه 
و بی بهانه( دســتخوش تالطم می شــود و حال آنکه بخش عمده ای از اقتصاد، 

ارتباطی به ارز ندارد.
در متن همین سوء تدبیر، 18 میلیارد دالر به قیمت ۴200 تومان ظرف دو 
ماه حراج شد و 27 میلیارد دالر را هم مدعیان واردات بی هیچ ضابطه ای دریافت 
کردند؛ اگر خواســتند کاال وارد کنند، اگر هم میل شان نکشید، به نرخ آزاد در 
بازار بفروشــند و بی هیچ زحمتی، در ازای هر دالر 15 هزار تومان کاسب شوند! 
چرا چنین شــد؟ چون درآمد موقت نفت، برخی مدیران را سرمست کرده و از 
آینده نگری باز داشــته بود؛ حتی زمانی که ترامپ چنگ و دندان نشان می داد. 
درآمدهای ارزی، به خیال رو به راه کردن حال اقتصاد، صرف واردات بی رویه یا 
حراج در بازار شد؛ غافل از اینکه حال اقتصاد با تولید خوب می شود. رونق تولید 
است که قدرت خرید مردم را حفظ می کند و اگر بر عکس عمل کردیم، خروجی 
همه اینها در قالب کاهش قدرت خرید مردم )ارزش پول ملی( پدیدار خواهد شد.
تصور می کنید بعد از پنج سال، حال و روز اقتصاد چگونه باید می بود؟ رکود 
تورمی کم سابقه. دولت اما باز هم در حباب دمید. در حالی که اقتصاد کشور رکود 
کامل را تجربه می کرد، بورس دچار هیجان شد. بورس با هجوم مردم برای خرید 
ســهام رونق گرفت. چه کاری بهتر از هدایت نقدینگی سرگردان به بورس؟ اما 
جذب نقدینگی برای کدام کار؛ حمایت از تولید به جبران پنج سال کم کاری؟ یا 
تامین کسری بودجه حاصل از سوء تدبیر های خود دولت و درآمدزایی به قیمت 

ایجاد انتظارات بی جا در زمینه سود سریع و چند برابری خرید سهام؟
در ادامــه هم، تبلیغات غیر واقعی چنان شــدت گرفت که ظرف چند ماه، 
شــاخص های بورس بیش از سه برابر )۳00 درصد( رشد کرد، بی آنکه در حوزه 
تولید و کســب و کار، رونقی اتفاق افتاده باشــد. مدیران ذی ربط در اینجا هم 
به جای واقعی کردن بورس و شــفافیت بخشــیدن به آن، تماشــاچی هیجان 
بی قاعــده بورس بودند! باز هم حبابی بر حباب ها افزوده شــد تا ظرف در قالب 
ریزش ارزش ســهام نمایان شــود. وعده های عملی نشده مانند طرح گشایش 
اقتصادی و عرضه ســهام پاالیشی دارا دوم هم مزید بر علت و بهانه شوک اخیر 
شــد. طبیعتا تصمیمات ابهام برانگیزی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی یا 
مجوز سرمایه گذاری بانک ها در بورس، اگر هم به عنوان ُمسّکن عمل کند و از آثار 

تورم زای آن هم اغماض کنیم، نمی تواند جای تدابیر واقعی را پر کند.
نتیجه طبیعی سوء تدبیر چند ساله، همین است که روزنامه اعتماد از قول 
نظرسنجی مرکز دولتی ایسپا بنویسد »69 درصد مردم معتقدند وضع اقتصادی، 
پنج سال قبل )پیش از برجام( بهتر بود و وضع زندگی آنها نسبت به 5 سال پیش 
بدتر شده است. فقط 12 درصد گفته اند که وضع شان بهتر شده است. 87 درصد 
مردم خواســتار نظارت دولت بر قیمت ها هستند. 5۳ درصد مردم، علت اصلی 
مشکالت را ناکارآمدی برخی مدیران و 22 درصد هم تحریم ها عنوان کرده و 25 
درصد هم دالیل دیگر را برشمرده اند. 55 درصد معتقدند دولت توانمندی های 
زیادی در کمک به بهبود وضع زندگی مردم دارد. همچنین 80 درصد معتقدند 

دولت باید در حد زیاد برای رونق کسب و کار دخالت و نظارت کند«.
همین روزها ســردبیر »آفتاب یزد« )دیگر روزنامه حامی دولت( می نویسد: 
دوســت داریم به قبل از زمان وعده روحانی برگردیم. امیدوارم تصور نکنید این 
چند خط مزاح و شوخی است! کاماًل جدی می نگارم. اتفاقاً کمی تا قسمتی هم 
بغض دارم از دست این روزگار و گلویم سنگینی می کند. کم مانده بود با شنیدن 
و خواندن ســخنان رئیس جمهور، بغض تبدیل به اشک شــود... شواهد و قرائن 
می گوید حداقل در سال جدید هر چه رئیس جمهور محترم فرموده اند بالعکس 
آن رخ داده! آخرین آن همین طرح گشایش اقتصادی بود. بنده به شخصه آرزو 
می کنم به روزهای قبل از گشــایش اقتصادی برگردیم... شخص رئیس جمهور 
را نمی دانم ولی ســخنان وی حداقل اسباب خجالت من شد. گفته وی، من را 
پرت کرد به ایام تبلیغات ریاست جمهوری. آنجا که وعده رفع تمامی تحریم ها را 
مــی داد و می گفت حتی تحریم های اولیه را نیز از بین می برد و یا معاون اولش 
می گفت آنچنان رونق اقتصادی ایجاد می کند که... خالصه وعده های درشت زیاد 
دادند و از آن وعده ها رسیدیم به اینجا که باید شکرگزار باشیم که آب و برق مان 

قطع نیست«.
برخی دولتمردان که متبخترانه و با سیاه نمایی مطلق علیه مدیریت قبل از 
خود می گفتند »به عقب بر نمی گردیم«، اکنون می گویند مدت ها طول می کشد 
تا به وضعیت و درآمدهای سال 90 برگردیم. رفتار این طیف، عبرتی بزرگ است. 
در عین حال بی تردید، کشــور ما می تواند به رونق اقتصادی به مراتب باالتر از 
گذشته برگردد، مشروط بر اینکه مدیران دولت و نمایندگان مجلس، »حمایت 
از رونق و جهش تولید« را بر هر تدبیر دیگر اولویت دهند. ضمن تسهیل کسب 
و کار، با موانع این رونق )فســاد و رانــت و واردات بی رویه و قاچاق( بجنگند؛ و 
دیپلماسی اقتصادی را برای رونق صادرات و ارزآوری غیر نفتی، عملیاتی کنند. 
مقدمه این کار، ناامیدی مطلق از غرب، و مرزبندی عمومی با هر کسی است که 
واقعیات را »تحریف« و موجب تداوم »تحریم« می شود یا به آن ضریب می دهد. 
قبل از هر چیز باید با ادبیات تحریف و آدرس های گمراه کننده جنگید. این، الزمه 
دفاع در برابر جنگ اقتصادی دشــمن است. ضمنا باید کارکرد خسارت بار خط 

نفوذ در حوزه اقتصادی و مدیریتی را بازخوانی کرد.

آیت اهلل بهجت)ره(: اگر بخواهیم محیط خانه گرم و با صفا 
و صمیمی باشــد، فقط باید صبر و استقامت و گذشت و 

رأفت را پیشه کنیم.

هدیه به خوانندگان

شکرانه نعمت گوش و چشم و دل 
جست وجوی حقیقت است

»)خداوند متعال از طریق یادآوری نعمت ها به تحریک 
حس شکرگزاری می پردازد و می فرماید(

او کســی است که برای شما گوش و چشم و قلب )که 
وسایل و عوامل کسب شناخت و معرفت می باشند( ایجاد 

کرد، اما کمتر شکر او را بجا می آورید.«
مومنون 78

صفحه 3
   چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱3۹۹ 
۲7 محرم ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۶۴

اخبار ادبی و هنری

نمایندگان به دنبال طرح 3 فوریتی اقدام متقابل

مکانیزم ماشه فعال شود از برجام خارج می شویم

نگاه

در پرتو وحی

سرویس سیاسی-  
در صــورت تصویب طرح 3 فوریتی مجلس با 
موضوع اقدام متقابل ایران، پس از فعال شــدن 

مکانیزم ماشه از برجام خارج می شویم.
حجت االســالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد 
در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس 
طی تذکری با  اشــاره به اینکه آمریکایی ها دنبال فعال 
کردن سیستم مکانیزم ماشه هستند، گفت: مجلس باید 
در برابر بازی پلیس خوب و پلیس بد آمریکا و اروپایی ها 
دقت الزم را داشته باشــد؛ ما نباید به واسطه بازی های 
اروپایی ها دست نگه  داریم و با تحریم های جدید روبه رو 

شویم.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مقابل توطئه های 
مشــترک آمریکا و سه کشور اروپایی، افزود: طرحی سه 
 فوریتی آماده شــده اســت تا با تصویب آن با شیطنت 

اروپایی ها و آمریکا مقابله کنیم.
متــن این طرح کــه به صورت ســه فوریتی تقدیم 

هیئت رئیسه مجلس شده بود به شرح زیر است:
قانون توقف کامل اجرای تعهدات هسته  ای 

آمریــکا علی رغم پایــان دادن به مشــارکت خود 
در برجــام، بــازی خطرناک و غلطی را برای بازگشــت 
قطعنامه  های تحریمی ســازمان ملل آغــاز کرده که از 
نظر حقوق بین  الملل غیرقابل قبول اســت. در صورتی 
که اقدام آمریکا منجر به بازگشت قطعنامه  های سازمان 
ملل گردد، اجرای تعهدات هسته  ای از سوی ایران هیچ 
توجیهی نخواهد داشــت و ضروری است که جمهوری 
اسالمی ایران متقاباًل دست به اقدام بزند. به این منظور، 

ماده واحده زیر پیشنهاد می گردد:
ماده واحده:

در صورت بازگشــت قطعنامه  های شــماره 1696، 
مطابــق  کــه   1929  ،18۳5  ،180۳  ،17۴7  ،17۳7
قطعنامــه 22۳1 خاتمه یافته بودنــد، دولت جمهوری 
اســالمی ایران ظرف یک هفتــه کاری موظف به پایان 

دادن کامل به اجرای تعهدات زیر است:
بازطراحی و بازسازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین 
اراک بــه منظور تبدیل آن به آب ســبک )بند 2 تا 1۳ 

ضمیمه یک برجام(
ممنوعیــت ایــران در اســتفاده از راکتورهای آب 

سنگین )بند 16 در ضمیمه یک برجام(
بازفرآوری ســوخت مصرف  ممنوعیت فعالیت های 

شده )بند 18 تا 25 در ضمیمه یک برجام(
ممنوعیــت فعالیت هایی کــه می تواند به طراحی و 
توسعه وســایل انفجار هسته ای کمک کند )بند 82 در 

ضمیمه یک برجام(
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و کد ۳/1 اصالحی 

)بند 6۴ و 65 ضمیمه یک برجام(
اســتفاده از فناوری هــای مــدرن نظارتی و حضور 

طوالنی مدت آژانس )بند 67 ضمیمه یک برجام(
 )UOC( شــفافیت مربوط به سنگ معدن اورانیوم

)بند 68 و 69 ضمیمه یک برجام(
شــفافیت مربوط به غنی ســازی )بنــد 70 تا 7۴ 

ضمیمه یک برجام(
دسترســی به سایت  های هســته  ای )بند 7۴ تا 78 

ضمیمه یک برجام(
شفافیت در تولید اجزای سانتریفیوژ )بند 79 و 80 

ضمیمه یک برجام(
بندهای نظارتی و راســتی آزمایی که در بخش های 
عملیاتــی وجود دارد و هرگونه تعهــد باقی  مانده که در 

برجام وجود دارد.
پــس از یک ماه کاری از اجــرای کامل این قانون، 
دولت موظف به ارائه گزارش به کمیســیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس بوده و این گزارش در صحن 

علنی قرائت خواهد شد.
بازگشت تحریم  های شورای امنیت؛ 
صفر شدن امتیازات ایران از برجام

در صورت تصویب طرح ۳ فوریتی مجلس با موضوع 
اقدام متقابل ایران، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه از 

برجام خارج می شویم.
پس از خروج آمریکا از برجام و تعلل اروپا در اجرای 
تعهدات خود، عماًل تنها امتیاز ایران از برجام، تعلیِق نه 
چندان موثرِ قطعنامه  های شــورای امنیت بود. قطعنامه 
22۳1 )قطعنامــه   تاییدکننــده  برجــام(، صرفا بخش 
هسته ای تحریم های شورای امنیت را تعلیق کرد و قرار 
بر این بود که 5 ســال پــس از پذیرش برجام )27 مهر 
99(، تحریم  های تســلیحاتی این شورا نیز رفع شود. اما 
آمریکا برای جلوگیری از رفع تحریم  های تســلیحاتی، 

چند سناریو را طراحی کرد.
اولیــن ســناریوی آمریکا ارائه  یــک قطعنامه برای 
تمدید تحریم  های تســلیحاتی ایران بود که با مخالفت 
شورای امنیت مواجه شد. دومین سناریوی آمریکا فعال 
کردن مکانیزم ماشــه بود. آمریکا در ۳0 مرداد اعالنیه -
ای را به شــورای امنیت ارائه کــرد تا۳0روز بعد )یعنی 
آخر شهریور(، تحریم  های شورای امنیت به طور خودکار 
 بازگردد، از ایــن روند تحت عنوان مکانیزم ماشــه یاد 

می  شــود. به واســطه این اقدام، تنها امتیاز برجام برای 
ایران )یعنی تعلیق تحریم  های هسته  ای شورای امنیت و 
رفع تحریم  های تســلیحاتی در آینده( نیز از بین خواهد 

رفت.
موفقیت آمریکا در بازگرداندن تحریم  ها؛ 

وابسته به واکنش ایران
در اینکه آمریکا حق بازگرداندن تحریم  های شورای 
امنیت را ندارد، شکی نیســت، چرا که آمریکا از برجام 
خارج شــده و نمی  توان چنین حقــی را برای آن قائل 
شــد. اما اینکــه آمریکا »حــق« بازگردانــدن تحریم-
 های شــورای امنیــت را ندارد، بدین معنا نیســت که 
قطعاً »توانایی« بازگردانــدن این تحریم  ها را نیز ندارد. 
آمریکا ادعا می  کند نامش به عنوان عضو هیئت موســس 
در قطعنامه 22۳1 آمده اســت و خــروج از برجام، این 
مقــام آمریکا را محدود نمی  کند. بــه همین دلیل برای 
خود حق بازگرداندن تحریم  های شورای امنیت را قائل 
اســت. آنچه که تحت عنوان بیانیه یا اظهارنظر از سوی 
مقامات ایران، روســیه، چین و اروپا مبنی بر مخالفت با 
اقــدام آمریکا انجام می پذیرد، اثــر حقوقی ندارد و تنها 
تصمیمات شورای امنیت در این زمینه نافذ خواهد بود. 
خودکار بودن مکانیزم ماشه و حق وتوی آمریکا در این 
شــورا، احتمال بازگرداندن تحریم  های شــورای امنیت 
را افزایش می  دهد. همراهی کشــورهای دیگر با آمریکا 
در بازگرداندن تحریم  های شــورای امنیت )پس از ۳0 
شهریور( بستگی زیادی به رفتار ایران دارد. اساساً کنش 
و رفتار ایران اســت که ادراک طرف مقابل را می  سازد. 
لذا تصمیم  گیران کشور نباید احتمال بازگشت تحریم ها 
را صفر بدانند و می بایست همه  سناریوهای احتمالی را 
در نظــر بگیرند و برای اقدامات متقابل برنامه  ریزی الزم 

را انجام دهند.
تهدیدات برجام ادامه دارد

برجــام تبدیــل به تهدیــد جــدی در عرصه  های 
»سیاســی«، »اقتصادی« و »امنیتی« گشته است و این 
تهدیدات ادامه  دار است. در عرصه »سیاسی« باعث امید 
بستن جریان داخلی طرفدار تعامل با آمریکا به پیروزی 
دموکرات  هــا )جو بایدن( در انتخابات آبان این کشــور 
شــده اســت. با فرض اینکه دموکرات ها در آمریکا دوباره 
به قدرت برسند )در نظرســنجی  ها بایدن با اختالف از 
 ترامپ جلوتر اســت(، در فاصلــه  ۴ ماهه  ورود بایدن به 
کاخ ســفید تا انتخابات 1۴00 ایــران، برجام به ابزاری 
برای دستکاری در سیاســت داخلی ایران تبدیل می-

 گردد.
در عرصه  اقتصادی برجام تبدیل به ابزار شــرطی-
 ســازی، انتظار برای روزهای خوب در آینده و غفلت از 
هرگونه ظرفیت داخلی شــده اســت. روند بالتکلیفی و 
شرطی شــدن، پیش از برجام به واســطه »مذاکرات و 
رفت و آمد دیپلمات  ها به اروپا« جدی شــد، با »برجام« 

تقویت شــد، با »اینستکس و FATF« ادامه یافت و در 
حال حاضر نیز »بازگشت دموکرات  ها به برجام« بهانه ای 
برای انتظار و انفعال دولتمردان در حوزه  های اقتصادی 
گردیده است. در فضای بالتکلیفی، امکان اجرای هیچ-
 گونه اقدام اقتصادی مهم، اثرگذار و طوالنی مدت وجود 

نخواهد داشت.
در عرصه  امنیتی نیز برجام موجب دسترســی های 
آژانس بین  المللی انرژی اتمی  به مراکز حســاس ایران 
گشته اســت، به طوری  که دکتر ظریف اخیرا در ادعایی 
عجیب، گفته است 92 درصد از کل بازرسی  های آژانس 
متوجه ایران اســت)و باقی کشورهای دنیا 8 درصد(! با 
این وجود  اشتهای سیری  ناپذیر آژانس باعث صدور یک 
قطعنامه در شورای حکام علیه ایران و دسترسی جدید 
به دو نقطه حســاس امنیتی جدید گردیده است. ادامه 
این رونــد می  تواند به لو رفتن تک  تــک مراکز امنیتی 
کشور منجر شود. طرف مقابل از اطالعات به دست  آمده  
مراکز امنیتی برای خرابکاری اســتفاده می  کند. نمونه 
اخیــر، خرابکاری در نطنز بود که هزینه بســیار زیادی 
بر کشور تحمیل کرد. این دسترسی  ها بر اساس پروتکل 
الحاقی به آژانس داده می  شود و پروتکل الحاقی بخشی 

از تعهدات پذیرفته شده در برجام است.
عدم لغو خودکار برجام

 پس از بازگشت تحریم های شورای امنیت
ایــن تصور به طور عمومی وجــود دارد که پس از 
بازگشــت تحریم  های شــورای امنیت، برجام به طور 
خودکار لغو شــده و از بین مــی  رود اما طبق بند 12 
قطعنامه  22۳1، پس از بازگشــت تحریم  ها، همچنان 
ایران ملزم به اجرای برجام خواهد بود و برجام به طور 
خــودکار از بین نمــی  رود! مطابق این بنــد، »ادامه 
تعلیق قطعنامه های قبلی، رفع تحریم های تسلیحاتی 
و موشــکی و همکاری هــا و هماهنگی های مندرج در 
بندهای 16 تا 20 قطعنامه« لغو می شــود و  اشاره ای 
به لغــو یا تعلیق تعهدات ایــران در برجام و قطعنامه 

نشده است.
ادراک آمریکا از دولت روحانی: 

انفعال تا انتخابات آمریکا
این ادراک در طرف آمریکایی ایجاد شــده اســت 
که دولــت ایران منتظــر انتخابات آمریکا و بازگشــت 
دموکرات  ها به کاخ سفید است و به همین دلیل در برابر 
اقدامات آمریکا )از جمله فعال کردن مکانیزم ماشــه(، 

واکنشی نشان نخواهد داد.
در همین زمینه گروه بین  المللی بحران از یک مقام 
ایرانــی نقل قول کرده اســت: »ایران بــا امید به تغییر 
در دولت آمریکا، ســعی خواهد کــرد تا کاری نکند که 
احتمال بازگشــت دولت بعدی آمریکا بــه برجام را به 
خطر بیندازد.« این گروه همچنین توصیه کرده اســت: 
»ایران باید اجازه دسترسی های مورد درخواست آژانس 

را بدهد تا بحران به  وجود آمده تشدید نشود. اگر ایران 
تصمیم بگیرد که واکنش تندی به آمریکا نشــان دهد، 
احتماالً اروپایی ها نیز اقدامی متقابل نشان خواهند داد و 
همه این ها منجر به از بین رفتن بیشتر برجام و کاهش 
احتمال احیای آن در دولت بعدی آمریکا خواهد شد«.

خبرگــزاری رویتــرز نیز گزارشــی تحــت عنوان 
»علی رغم تالش آمریکا بــرای تحریم، ایران قصد دارد 
برجام را تا انتخابات آمریکا زنده نگه دارد« منتشر کرده 

است.
همچنین باربارا اســلیوین، مســئول میز ایران در 
اندیشکده شــورای آتالنتیک در رابطه با پاسخ احتمالی 
ایران به بازگشــت قطعنامه های تحریمی  گفته اســت: 
»من فکــر می  کنم آنها جیــغ و داد کنند و بگویند که 
اینکار غیرقانونی اســت اما آنها هنوز هم می  خواهند در 

توافق بمانند«.
برخــی از مواضع دولتمــردان تایید کننده این ادراک 
آمریکا اســت. به عنوان نمونه عراقچی در این زمینه گفته 
اســت: »نباید اجازه دهیم آمریکا ایــران را مجدداً به یک 
تهدید امنیتــی معرفی کند، هر حرکتی کــه ایران را در 
عرصه بین المللی به عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در 
زمین آمریکا است. تحوالت اخیر آمریکا وضعیت  ترامپ را 
دشــوار کرده و در چنین شرایطی هر اقدامی ممکن است 
و بنابرایــن نباید بهانه ای به آمریــکا بدهیم که ایران را به 

وجه المصالحه رقابت های انتخاباتی آمریکا تبدیل کند«.
این ادراک آمریکا از ایران باعث فعال کردن مکانیزم 
ماشه شده اســت و تا زمانی که ایران از طریق اقدامات 
واقعــی متقابل، ادراک آمریکا را اصالح نکند، فشــارها 

افزایش خواهد یافت.
لزوم تصویب طرح »توقف کامل تعهدات هسته  ای«

 در مجلس
خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 97 فرصتی 
برای جلوگیری از خســارت  های برجام بــود که از این 
فرصت اســتفاده نگردید. ۳0 شهریور 99 فرصتی دیگر 
برای پایان دادن به تعهدات هســته  ای و نقطه  حساسی 
در حیات جمهوری اســالمی است. در صورت موفقیت 
آمریکا در بازگرداندن تحریم  های شــورای امنیت و عدم 
اقدام متقابل از سوی ایران، اجرای تعهدات برجامی )که 
51 تعهد از 81 تعهد به طور کامل در حال اجرا اســت(، 
به طــور یک جانبه ادامه پیدا می  کند. از ســوی دیگر این 
انفعال، پیام ضعف به دوســتان و دشمنان ارسال می-
 کند. دشــمنان )آمریکا و اروپا( در دشمنی خود جری تر 
شده و دوستان )روسیه و چین( حمایت خود را از ایران 

کم رنگ  تر خواهند کرد.
تنها امید در حال حاضر به مجلس اســت. مجلس 
می  بایســت با تصویــب طرح اقدام متقابــل ایران علیه 
مکانیسم ماشــه از خسارت های بیشتر برجام جلوگیری 

به عمل آورد.

چهلمین  گرامیداشت  مرکزی  ســتاد  رئیس 
ســالگرد دفاع مقدس با بیان اینکه امسال رژه 
نیروهای مســلح به دلیل شــیوع بیماری کرونا 
برگــزار نخواهد شــد، گفــت: در مجموع ۲۶ 
هزار و ۵۰۱ برنامه در ســطح کشور به مناسبت 
 چهلمین ســالگرد دفاع مقدس در کشور برگزار

می شود.
نشســت خبری رئیس ســتاد مرکزی گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد هفته دفاع مقدس کشــور با حضور 
ســردار بهمن کارگر رئیــس بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس و رئیس ســتاد مرکزی برگزار 

شد.
رئیــس بنیاد حفظ آثــار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس ســوم خرداد ســال جاری را آغازگر برنامه های 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس بیــان کرد و گفت: این 
برنامه ها بــه  مدت ۴۳ هفته تا پایان ســال 99 برگزار 

خواهند شد.
وی بیان داشت: به طور کلی 26 هزار و 501 برنامه 
در چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس در سراسر 
کشــور برگزار می شــود که البته برخی از این برنامه ها 
قباًل اجرا شــده و تا پایان سال به طور مستمر بقیه آنها 

نیز اجرا خواهد شد.
رونمایی جعبه سیاه جنگ

ســردار کارگر با  اشــاره به رونمایی 5۴ کالن پروژه 
دفاع مقدس گفــت: این کالن پروژه ها را می توان جعبه 
ســیاه جنگ به شــمار آورد که همه مســائل جنگ از 
جمله نقــش امام خمینی)ره( در دفــاع مقدس، نقش 
زنــان، نقش روحانیت در جنــگ، مدیریت، تبلیغات و 
مهندســی جنگ، نقش نیرو های هوایی در جنگ و... را 
شــامل می  شود و در واقع یک کار پژوهشی و مطالعاتی 
اســت. همچنین، 1۴ پروژه دیگر در این راستا تا پایان 

سال به اتمام خواهد رسید.
وی با  اشــاره به تصویب و ابالغ برنامه های اجرایی 

گرامیداشــت چهلمین ســالگرد دفاع مقــدس گفت: 
ســازمان عقیدتی سیاسی ســتاد کل نیرو های مسلح 
۳6 برنامه، ارتش جمهوری اســالمی ۳81 برنامه، سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی 278برنامه، نیروی انتظامی 
 80 برنامــه، وزارت دفاع 65 برنامــه، بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس 188 برنامه، دانشگاه عالی 
دفاع ملی ۳۳ برنامه کــه در مجموعه کلیه برنامه های 
نیرو های مسلح هزار و 61 برنامه را در حال اجرا داریم.

رئیس ســتاد مرکزی گرامیداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس افزود: نیرو های مسلح یک هزار و 61 برنامه 
اصلی را در حوزه گرامیداشــت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس در دســتور کار دارنــد و 709 برنامه اصلی نیز 
در ستاد وزارتخانه ها و نهاد های کشوری در دستور کار 
قرار گرفته است؛ همچنین در سطح استان ها دوهزار و 
918 برنامه اجرایی داریم و بر این اســاس، مجموعاً 26 

هزار و 501 برنامه ما در سراســر کشور مورد تأیید قرار 
گرفته که از سوم خرداد تا پایان سال در حال اجراست.

وی گفت: ســازمان صدا و ســیما 21 هزار و 81۳ 
برنامــه را تدارک دیده کــه در بخش های مختلف این 
ســازمان در قالب 229 هــزار و 1۴9 دقیقه برنامه در 

حوزه دفاع مقدس پخش خواهد شد.
دیدار تصویری یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس 

با رهبر انقالب
کارگر با بیان اینکه امســال رژه نیروهای مســلح 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا برگزار نخواهد شد، افزود:  
در ۳1 شــهریور که روز آغاز هفته دفاع مقدس اســت 
به صورت تصویری در محضر رهبر معظم انقالب اسالمی 
خواهیم بود و از بیانات و رهنمودهای ایشــان استفاده 
خواهیم کرد. همچنین یک میلیون پیشکســوت دفاع 

مقدس نیز در این دیدار حضور خواهند داشت.

سردار کارگر در نشست خبری:

۲۶ هزار و ۵۰۱ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود

عضــو شــورای عالی سیاســتگذاری 
را  اصالح طلبان  مــردم  گفت:  اصالح طلبان 
به  مقصر می دانند چرا کــه کاندیداهایی را 
مردم معرفی و آنها هم رأی دادند که ناموفق 
انتظارات  عمل کردند و نتوانستند توقعات و 

مردم را برآورده کنند.
علی صوفی، عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبــان در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: 
مــردم اصالح طلبــان را مقصر می داننــد به دلیل 
آنکه اصالح طلبان هرچند از روی ناچاری به سراغ 
روحانی رفتند اما مردم آنها را مقصر می دانند چرا 
کــه کاندیداهایی را به مردم معرفی و آنها هم رأی 
دادند که ناموفق عمل کردند و نتوانستند توقعات 

و انتظارات مردم را برآورده کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که پس قبول دارید با 
عملکرد جریان اصالحات در دولت و مجلس سابق، 
کار برای اصالح طلبان ســخت خواهد شد؟ گفت: 
بحث اصلی ما این اســت که بیشتر نارضایتی های 
مردم از دولت اســت چون دولت، سیاســت های 
اجرایی را تعیین می کند و این دولت اســت که در 

عمل می تواند کارساز باشد.
صوفــی در پاســخ به این مطلب کــه باالخره 
عالوه بر دولت، اصالح طلبان در مجلس ســابق در 
قالب فراکسیون امید هم فعالیت می کردند از این 
رو نمی تــوان فقط از دولت نام بــرد و او را مقصر 
این ناکارآمدی ها معرفی کرد، گفت: بله، در مرتبه 
دوم بایــد از مجلس نام بــرد که به هرحال باید بر 
عملکرد دولــت نظارت و بر رأی اعتمــاد به وزرا 
دقت می کرد، بایــد قوانینی وضع می کردند که به 
دولت اجازه ندهند به صورت خود ســر عمل کند 
و هر سیاستی را که می خواهد در رابطه با افزایش 
قیمت ارز انجام دهد و در بازار سرمایه اعمال نفوذ 

کند تا این وضعیت برای مردم به وجود بیاید.
عضو شــورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
افــزود: به هرحــال همانطــور که گفتــم مردم 
اصالح طلبــان را مقصــر می دانند بــه دلیل آنکه 
در انتخابات ریاســت جمهوری یــک کاندیدا و در 
انتخابــات مجلس فهرســتی را به مــردم معرفی 
کــرد و مردم نیــز به آنــان رأی داده بودند و آنها 
را در حاکمیــت فرســتادند به همیــن جهت این 
نارضایتی های مردم متوجه اصالح طلبان شــده و 
باعث کاهش اعتبار و ســرمایه اجتماعی آنها شده 

است.
وی اظهــار داشــت: اصالح طلبان در آســتانه 
انتخابات ریاســت جمهوری و از آنجا که مأموریت 
8 ســاله دولت تدبیر و امید هم به پایان رســیده 
اســت، قطعاً در گزینش کاندیداهــا به کاندیدای 

»اصالح طلب« روی خواهند آورد.
صوفی در پاســخ به ســؤالی مبنی بــر اینکه 
این جریــان قرار اســت در آوردگاه 1۴00 با چه 
تابلو و ســازوکاری وارد عرصه رقابت  شود؟ گفت: 
محدودیت هــای طبیعی بــه نام کرونا پیش آمده 
اســت که جلســات شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان را با رکود مواجه کرده است؛ بالفاصله 
بعد از انتخابات 98 این محدودیت ها به وجود آمد 
از این رو تشکل های سیاســی نتوانستند جلسات 
خــود را برگزار کنند و یا با تأخیــر برگزار کردند. 
شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان هم از این 
قاعده مستثنی نبود و هنوز فعالیت جدید خود را 

شروع نکرده است.

صوفی:

اصالح طلبان 
ناموفق عمل كردند

 و مردم آنها را مقصر می دانند

مشــاور مقام معظم رهبری گفت: منطقه غرب 
آســیا متأثر از روابط برادرانــه، نزدیک و مبتنی بر 

حسن همجواری ایران و عراق است. 
علی اکبر والیتی مشــاور بین الملل مقام معظم رهبری 
با نوری مالکــی، رئیس ائتالف دولت قانون و دبیرکل حزب 

الدعوه عراق دیدار کرد.
والیتی در جمع خبرنگاران، نــوری مالکی را به عنوان 
یکی از دوســتان »مبارز و ســاعی در پیشبرد منافع مردم 
عراق« توصیف کرد و دیدار خود با وی را »بســیار مثبت« 

ارزیابی کرد.
وی همچنیــن ابراز امیدواری کرد که سیاســتمداران 

عراقی تحت هدایت دولت جدید به نخست وزیری مصطفی 
الکاظمی بتوانند گام های بلندی در مســیر حل مشکالت 

عراق و منطقه بردارند.
مشــاور مقام معظم رهبری خاطرنشــان کرد: منطقه 
غرب آسیا متأثر از روابط برادرانه، نزدیک و مبتنی بر حسن 

همجواری ایران و عراق است.
 به گزارش تسنیم، والیتی و نوری مالکی در این دیدار 
بر لزوم توســعه بیش از پیش تعامالت دو کشــور در سایه 
روابط تاریخــی درهم تنیده چهارهزارســاله دو ملت ایران 
و عراق و  اشــتراکات فراوان فرهنگی بین دو کشــور تأکید 

کردند.

والیتی:

منطقه غرب آسیا متأثر از
 روابط برادرانه ایران و عراق است


