
خیال رفتن ندارم

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در همایشی در مسکو در پاسخ به 
سوال یکی از شرکت کنندگان مبنی بر اینکه تصور وی از اینکه روسیه در 
روز بعد از کنار رفتن او از صحنه سیاسی چگونه خواهد بود، گفت: عجله 

نکنید، من هنوز قصد ترک قدرت را ندارم!
به گزارش روسیا الیوم، وی افزود: روسیه در حال حاضر احساس اعتماد به نفس 
می کند و خود را در وضعیت خودکفایی می بیند، روسیه نسبت به همکاری با تمامی 
شرکای ما از جمله ایاالت متحده روی باز نشان می دهد، امیدوار هستم که )شرکای 
خارجی روسیه( این مساله را درک کنند و واقعیت این است که دست یابی به 

راه حل هایی برای مشکالت مشترک ما را به همکاری کارآمد سوق می دهد.

وعده های ماکرون جلیقه زردها را متقاعد نکرد

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز سه شنبه برای نخستین بار به 
مطالبات صدها هزار عضو جنبش موسوم به »جلیقه زردها« واکنش نشان 
داد. با این حال توضیحات آقای ماکرون نتوانست این گروه از شهروندان 

فرانسوی را قانع کند.
به گزارش یورونیوز، رئیس جمهوری فرانسه که در جمع دولتمردان و شماری 
از اعضای پارلمان این کشور در کاخ الیزه سخن می گفت، بر لزوم افزایش تدریجی 
قیمت گازوئیل تاکید کرد و گفت: »دولت رویکردش را در این باره تغییر نخواهد 
داد. این سخنان بالفاصله با واکنش منفی »جلیقه زردها« در شبکه های اجتماعی و 
رسانه های فرانسوی مواجه شد. نمایندگان این گروه می گویند هیچ پاسخ روشنی از 
رئیس جمهوری نگرفته اند. مخالفان، امانوئل ماکرون را رئیس جمهوری ثروتمندان 
فرانسه می دانند و معتقدند وی پس از حذف مالیات بر دارایی، تالش می کند کمبود 
بودجه دولتی را از حقوق و مزایای تامین اجتماعی شهروندان با درآمد کمتر جبران 

کند.

تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه با سختی پیش 
می رود

یک منبع آگاه در هیات روسی مشارکت کننده در یازدهمین دور از مذاکرات 
آستانه اعالم کرد، به دنبال تشدید اقدامات گروه های تروریستی در ادلب 

سوریه، احتمال اجرای عملیات نظامی گسترده در این استان وجود دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اینترفکس، این منبع گفت، روسیه برای 
چنین عملیاتی برنامه ریزی نمی کند اما به هر گونه حمالت تروریست ها با قدرت و 
در چارچوب توافق نامه سوچی پاسخ خواهد داد. این منبع همچنین گفت: تشکیل 
کمیته قانون اساسی سوریه به سختی در حال انجام است و امیدوار است پیش 
از پایان ۲۰۱۸ با لیست اعضای این کمیته موافقت شود. تاکنون با ۷۵ درصد از 
لیست اعضا موافقت شده و در حال حاضر باید درباره ۱۵ یا ۱۶ نامزد دیگر از میان 

نمایندگان جامعه مدنی برای عضویت در کمیته موافقت شود.

رئیس جمهوری گابن پیدا شد
علی بونگو، رئیس جمهوری گابن پس از این که از ۲۴ اکتبر در بیمارستان 
ریاض بوده، روز گذشته به منظور پیگیری دوره نقاهت خود به مراکش 
منتقل شد. به گزارش الجزیره، در همین راستا، سیلیوا بونگو، همسر علی 
بونگو در فیسبوک نوشت: در ۲۸ نوامبر همسرم علی بونگو از بیمارستان 

ملک فیصل در ریاض مرخص خواهد شد و به رباط خواهد رفت.
از زمان انتقال علی بونگو به بیمارستان عربستان در ۲۴ اکتبر، ریاست جمهوری 
گابن دو بیانیه رسمی صادر کرد، نخستین بیانیه در ۲۴ اکتبر صادر شد که در آن از 
انتقال رئیس جمهوری این کشور به بیمارستان ملک فیصل در ریاض خبر داده شد 
و دومین بیانیه در ۱۱ نوامبر صادر شد که در آن از بهبود نسبی و بازگشت قدرت 

بدنی رئیس جمهوری گفته شد.

غرب، پوتین را بر سر جایش بنشاند
آندری ِمل نیک سفیر اوکراین در آلمان از برلین و سایر دولت های غربی 
خواست تا با تشدید تحریم ها علیه روسیه روند برخورد با این کشور را 

تشدید کنند.
به گزارش یورونیوز، این دیپلمات ارشد از دولت های غربی خواست تا در واکنش 
به توقیف سه ناوچه اوکراینی توسط روسیه، واردات انرژی از این کشور را متوقف 
کنند و اجرای پروژه احداث خط لوله انتقال گاز موسوم به »نورداستریم۲« را متوقف 
کنند. مل نیک همچنین از آلمان خواسته تا نیروی دریایی خود را به منطقه اعزام 
کند. به گفته او غرب باید با مجموعه اقدامات خود به روش های خودسرانه و هولناک 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه واکنشی در خور نشان دهد و او را سر جای 

خودش بنشاند.

ماجرای چالش های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
سعودی پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد 
در  شرکت  از  پیش  که  او  دارد.  ادامه  هنوز  عربستانی 
اجالس سران G۲0 چند سفر را در دستور کار خود قرار 
داده بود، با بهانه گیری مراکش موفق نشد به این کشور 

سفر کند.
یک منبع آگاه در مراکش ضمن اعالم این خبر گفته بود که 
گویا مقامات این کشور با سفر بن سلمان مخالفت کرده و حتی 
خواستار به تعویق افتادن نشست کمیته عالی مشترک دو کشور 
شده  اند. اوضاع شاهزاده در سفر به تونس نیز چندان رو به راه به 
نظر نمی رسید. هر چند در راستای سفرهای منطقه ای، ولیعهد 
عربستان با رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور دیدار کرد 
اما بنا بر گزارش های رسیده، عالوه بر تظاهرات خیابانی گسترده 
مردم بر علیه محمد بن سلمان که با در دست گرفتن اره با 
حضور وی در کشورشان مخالفت کردند، دولت تونس نیز نشست 
خبری مشترک با ولیعهد سعودی را لغو کرد حتی گفته می شود 
سندیکای روزنامه نگاران تونسی نیز شکایتی علیه بن سلمان به 

دستگاه قضایی این کشور ارائه کرده اند.
روز  به  روز  حالی  در  سلمان  بن  محمد  سیاسی  وضعیت 
وخیم تر می شود که کشورهای اروپایی و رسانه های آمریکا پس 
از به قتل رسیدن روزنامه نگار منتقد عربستانی، از لزوم بازنگری 
در حمایت از عربستان صحبت کرده و حتی کشورهایی نظیر 
آلمان، دانمارک و فنالند نیز صادرات تسلیحات نظامی به این 
آگاه  را متوقف کرده اند. همچنین چندی پیش منابع  کشور 
به خبرگزاری رویترز اطالع داده  بودند که بیش از ده نفر از 
شاهزادگان و عموزاده های پادشاه عربستان در صدد جلوگیری 
از به پادشاهی رسیدن محمد بن سلمان هستند و قصد دارند 
تمامی تالش خود را برای به قدرت رسیدن احمد بن عبدالعزیز 
که ماه گذشته با تضمین امنیتی غربی ها به عربستان بازگشته 
است، به کار بگیرند. این امر از آنجا اهمیت می یابد که گفته 
می شود عالوه بر حمایت برخی از اعضای خاندان سلطنتی، 
دستگاه های امنیتی عربستان و برخی از کشورهای غربی نیز از 

احمد بن عبدالعزیز پشتیبانی می کنند.
حمایت گسترده آمریکا از عربستان و یک نکته

در سوی دیگر تحوالت مربوط به عربستان، دولت آمریکا که 
این روزها به دلیل حمایت از عربستان مورد انتقاد شدید رسانه ها 
قرار دارد، تاکید کرده که روابط استراتژیک خود را با این متحد 
امر در حالی صورت می گیرد که  این  ادامه خواهد داد.  عربی 

عربستان  تحریم  بررسی طرح  حال  در  آمریکا  سنای  مجلس 
است اما دونالد ترامپ رئیس  ایاالت متحده به روزنامه واشنگتن 
پست گفته علی رغم عدم برنامه ریزی برای دیدار با بن سلمان در 
آرژانتین، مطمئناً با او دیدار خواهم کرد. او همچنین تاکید کرد 
که سرمایه گذاری سعودی ها مزایای زیادی برای آمریکا دارد و 
من می  خواهم دالرهای آنها در آمریکا هزینه شود نه در چین 

یا روسیه.
از سوی دیگر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم طی مقاله ای 
در روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به اینکه محمد بن سلمان 
کشورش را در یک مسیر اصالح طلبانه قرار داده است، تصریح کرد 
که سعودی ها یک نیروی قدرتمند برای کمک به ثبات منطقه 
خاورمیانه هستند و همکاری ما با آنها حیاتی است.  با این حال 
تحلیل گران معتقدند که حمایت از خاندان سعودی و عربستان 
نباید در اینجا با حمایت صرف از شاهزاده جوان اشتباه گرفته 
شود. به هر حال ریاض متحد استراتژیک غرب به خصوص آمریکا 

در خاورمیانه است که بی ثباتی در این کشور می تواند به میزان 
زیادی به منافع آنها در منطقه آسیب برساند. 

حتی برخی از ناظران عامل این بی ثباتی را شخص محمد بن 
سلمان معرفی کرده و معتقدند برای بازگشت آرامش سیاسی به 
خاندان سعودی باید هر چه زودتر فکری به حال بلندپروازی های 

بن سلمان کرد.
G۲0 سنگ محک جدی بن سلمان

پیش بینی  نیز  کارشناسان  از  دیگر  برخی  راستا،  همین  در 
می کنند که ممکن است اجالس G۲۰ در آرژانتین به کام محمد 
بن سلمان تلخ شود و حتی نیکوالس برنز معاون سابق وزارت 
خارجه آمریکا نیز به گاردین گفته، اکنون نوبت آن است که 
مرکل، ماکرون، ترزا می و جاستین ترودو نشان دهند که آیا 
حاضرند به عنوان پرچم داران حقوق بشر و دموکراسی با آغوش 

باز از او استقبال کنند یا خیر؟
موقعیت خطیر ولیعهد عربستان اکنون عالوه بر چالش سیاسی 

در داخل و خارج از عربستان به برنامه های اقتصادی او نیز سرایت 
کرده، به طوریکه از همان ابتدا چشم انداز ۲۰3۰ از سوی برخی 
ناظران با دیده تردید نگریسته می شد. از سوی دیگر کنفرانس 
داووس صحرا نیز که ماه گذشته با تبلیغات فراوان برگزار شد به 
واسطه قتل روزنامه نگار منتقد عربستانی با تحریم های گسترده از 

سوی کشورهای اروپایی و شرکت های غربی مواجه شد.
در همین رابطه خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به 
تالش برخی از سرمایه داران عربستانی برای خروج سرمایه  هایشان 
جمال  قتل  از  پیش  مدت ها  دلسردی  این  نوشت:  کشور  از 

خاشقجی اتفاق افتاد. 
بی اعتمادی تجار عربستان از محمد بن سلمان از زمانی کلید 
خورد که او ده ها تن از فعاالن تجاری و مقامات بلندپایه سعودی را 
به بهانه مبارزه با فساد دستگیر کرد و این پیام را به سرمایه گذاران 
داد تا برای مصون ماندن از گزند شاهزاده جوان، بهتر است هر چه 

زودتر اموال خود را از کشور خارج کنند.
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برجام از ستون های  امنیت منطقه و اروپاست
دفتر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اروپا پس از دیدار وی با علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری ایران، در بیانیه ای نوشت: هر دو طرف عزم خود را برای حفظ برجام به عنوان یکی از ستون های امنیت منطقه و اروپا و نیز با هدف احترام به 

توافق های بین المللی ابراز داشتند. به گزارش ایرنا، در این بیانیه که شامگاه سه شنبه منتشر شد، آمده است: طرف ها بر تعهد خود برای تداوم اجرای کامل و موثر این توافق تاکید و آخرین تحوالت مرتبط را بررسی کردند. بیانیه می افزاید: نماینده اتحادیه 
اروپا خواستار تداوم همکاری با ایران در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای مطابق با اهداف سومین سمینار عالی همکاری های بین المللی هسته ای شد که برای ایجاد اعتماد درخصوص ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران برگزار شده بود.

اخبار چالش های محمد بن سلمان پیش از اجالس G۲0  بررسی شد

زمان انقضای بلندپروازی

درکنفرانس صلح ژنو بررسی شد

امیدها و تردیدها درباره آینده افغانستان

 در روزهای ششم و هفتم آذر ماه کنفرانسی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در 
ژنو برگزار شد که بررسی وضعیت افغانستان و نتایج کمک های تعهد شده مالی به 

بازسازی این کشور از مهمترین محورهای آن بود. 

کشورها و نهادهای شرکت کننده در کنفرانس بروکسل متعهد شده اند تا سال 
۲۰۲۰ میالدی برای بازسازی افغانستان ۱3 میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو در اختیار این 
کشور قرار دهند. در همین راستا،  توبی النسر، معاون رئیس مأموریت  سازمان ملل 
متحد در افغانستان، در مراسم گشایش این کنفرانس با بیان اینکه افغانستان به رغم 
پیشرفت های قابل توجه در اصالحات همچنان با چالش های جدی مواجه است، گفت: 
شمار غیرنظامیانی که در افغانستان قربانی خشونت و درگیری شده اند از تعداد قربانیان 
جنگ داخلی یمن بیشتر است. همچنین به علت ادامه خشکسالی، بخشی از حدود 

یک دهم شهروندان افغان روزها از دسترسی به یک وعده غذا نیز محروم می مانند.
بدبینی فعاالن جامعه مدنی

به گزارش دویچه وله آلمان، در مقابل خوش بینی نماینده سازمان ملل نسبت 
از این کشور ترسیم  افغانستان، فعاالن مدنی تصویری کامال متفاوت  به آینده 
می کنند و معتقدند به دلیل حضور گسترده افراطی های طالبان و تروریست های 
داعش، اوضاع در دو سال گذشته وخیم تر شده و کشور در آستانه فروپاشی قرار 
دارد. مطابق تازه ترین گزارش آژانس هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه در 
افغانستان که همزمان با شروع کنفرانس ژنو منتشر شد، از ابتدای سال جاری 
میالدی تاکنون بیش از 3۰۱ هزار نفر به خاطر درگیری های نظامی در شهرها 
و روستاهایشان، سکونتگاه خود را ترک کرده و آواره شده اند. مطابق این گزارش 
تنها طی یک هفته گذشته بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان افغانستان 
بی خانمان و آواره شهرها و مناطق دیگر شده اند. اغلب آنها ساکنان مرکز والیت 

حمله های  و  انفجارها  درگیری ها،  شاهد  گذشته  روزهای  در  که  بوده اند  غزنی 
مسلحانه زیادی بود. سازمان ملل در سال گذشته میالدی مشخصات بیش از 
۴۵۰ هزار آواره و پناهجوی درون کشوری را در افغانستان ثبت کرده است. این 
سازمان می گوید به دلیل عدم دسترسی به مناطقی که درگیری های مسلحانه در 
آنها شدید است نمی توان مطمئن بود که این آمار تمام آوارگان را شامل شود. به 
جز کسانی که به خاطر درگیری های مسلحانه در کشور خود آواره شده اند؛ شمار 
افغان هایی که به دلیل ادامه خشکسالی شدید در جنوب افغانستان آواره شده اند 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر برآورد می شود.با قدرت گیری مجدد گروه طالبان، رئیس 
ایاالت متحده، از بیش از یک سال پیش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان را 

افزایش داد و بر حمالت هوایی به مواضع شورشیان افزود. 
به اعتقاد برخی از ناظران، افزایش حضور نظامی آمریکا در افغانستان، بهبودی در 
وضعیت این کشور به وجود نیاورد و باعث تشدید عملیات نظامی گروه طالبان نیز شد.

راه حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد
در همین راستا، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز پس از سخنرانی در 
اجالس ژنو در پیامی توئیتری نوشت: اجماع در ژنو: راه حل نظامی برای افغانستان 
وجود ندارد؛ روند سیاسی در بعد داخلی و منطقه ای باید فراگیر باشد؛ دستاوردهای 
دموکراتیک به دست آمده در بعد داخلی بر مبنای قانون اساسی افغانستان باید حفاظت 
شوند. هیچ کس نفعی از وارد کردن داعش به افغانستان نخواهد برد؛ همانگونه که در 

مورد سوریه و عراق کسی نفعی نبرد.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان که 
به منظور شرکت در سومین سمینار مشترک همکاری های 
است،  کرده  سفر  بروکسل  به  اروپا  و  ایران  هسته ای 
ایران  اینکه حکومت  بیان  با  با  یورونیوز  در گفت و گو 
آمده  از کجا  ایران  نیست، گفت: حکومت  دست نشانده 
است؟ دست نشانده که نیست. مثل کشورهای دیگر در 
خاورمیانه نیستیم که یک قبیله بخواهد کشوری را اداره 
کند. دولتی برآمده از اراده ملت و انتخابات است. فشارهای 
اقتصادی غوغا می کند. مثال حقوق من تا یک سال پیش 
به عنوان یک استاد دانشگاه، حدود 3000 دالر در ماه بود، 
االن به 700 دالر رسیده است. این واقعا فشار اقتصادی 
است. ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند. ما تمام 
این ها را قبول داریم. البته ما هم به عنوان مسئول، ممکن 
است در این فشارهایی که آمده، بی ارتباط نباشیم. یعنی ما 
هم قصوری داشته باشیم. اما عمدتا از فشارهای خارجی 
است. برای همین هم ملت در طول این ۴0 سال، ۸ سال 
جنگ تحمیلی را پایداری کرد، تمامی تحریم ها را توانسته 
است تحمل بکند. این هم می گذرد. هیچ چیز ابدی نیست 
و ما یقین داریم که از این بحران عبور می کنیم. مشکلی 
که بین ما و دنیای غرب از جمله اتحادیه اروپا وجود دارد 
این است که اعتماد متقابل را در سال های گذشته از دست 
دادیم. یعنی اعتماد متقابلی که باید وجود داشته باشد، 
متاسفانه از دست رفت. حال ما تالش می کنیم این اعتماد 

را مجددا بسازیم. 
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ایران 
می تواند مکمل خوبی برای اروپا باشد. ایران کلید طالیی منطقه 
ایران یک قدرت است. قدرتی متکی به ذات  خاورمیانه است. 
خودش. مثال عربستان با همه قدرت اقتصادی اش متکی به ذات 

خودش نیست. چیزی از خودش ندارد. او اجرا کننده دستورات 
آقای ترامپ است. اروپا این را درک کرده است و می داند که برای 
آینده خاورمیانه اگر با ایران تعامل نداشته باشد، خاورمیانه در 

شرایط نامستقر و نامعلومی خواهد بود. 
من اعتقاد به بلوف ندارم. اگر کسی بلوف بزند و بعد نتواند 
به آن عمل کند برای همیشه از بین رفته است. چون شمشیر 
باید آن شمشیر  اول  پنهان ره آشتی.  نگهدار  برداشتی،  پیکار 
پیکار را داشته باشی. البته وقتی شمشیر را درآوردی، فوری به 
جنگ نمی روی. می گوید نگهدار پنهان ره آشتی. االن جمهوری 
اسالمی ایران شمشیرش را دارد. اما به این معنی نیست که االن 
که شمشیر دارد بخواهد به فرق کسی بزند. یک عقالنیت و حکمت 
سیاسی در کشور ما به خصوص در رویکرد بین المللی برقرار است. 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: ما هیچ وقت به دنبال 
بمب هسته ای نبودیم. اصال یک فتوا است، یک فتوای حکومتی 
است. ما از آستانه  زیرساخت های صنعت هسته ای در همه ابعاد از 
چرخه سوخت گرفته تا طراحی رآکتورهای تحقیقاتی تا ساخت 
انواع تجهیزات مرتبط با صنعت هسته ای عبور کرده ایم. ما یک 

کشور به واقع هسته ای هستیم. 
به صورت داوطلبانه  را  در برجام یک سری محدودیت هایی 
پذیرفتیم. گفتیم برای چند سال مثال مقدار اورانیوم تولید شده 
را از 3۰۰ کیلو بیشتر نمی کنیم. این محدودیت را برای چند سال 
پذیرفته ایم اما می توانیم آن را برداریم. ما می توانیم غنی سازی 
را باالتر ببریم. وقتی شما می توانید اصل غنی سازی را تا 3.۶۷ 
انجام دهید، از نظر فنی همان را می توانید با تغییرات کوچک و 
سریعی افزایش دهید و به ۵ درصد و ۲۰ درصد و هر مقداری که 
می خواهید باال ببرید. ما می توانیم به شرایط سابق مان برگردیم؛ 
نه فقط به شرایط سابق بلکه به شرایط خیلی باالتر. مقام معظم 
رهبری فرمانی را در چهاردهم خردادماه صادر کردند که ایران 
زیرساخت های تولید ۱۹۰ هزار سو را فراهم کند که ما فراهم 

کردیم. یعنی االن اراده شود و مسئولین سیاسی ارشد نظام دستور 
بدهند که بروید ۱۹۰ هزار سو ظرفیت غنی سازی ایجاد کنید، 
آمادگی اش را داریم ولی به این معنی نیست که ما بخواهیم آن را 

تولید کنیم، بلکه زمینه آن را داریم.
ما االن در چارچوب برجام هستیم، تمام کارهای ما در چارچوب 
برجام است. برای همین آژانس بین المللی انرژی اتمی تا به حال 
۱3 بار تایید کرده که ایران به تعهداتش عمل کرده است. ما 
هیچ کاری را فعال خالف تعهدات مان نکردیم و نمی کنیم ولی اگر 
دستوری صادر بشود که برجام تمام شد و شما بروید کارتان را 
انجام بدهید، ما خیلی راحت می توانیم برگردیم و این بلوف نیست.
صالحی گفت: البته من به عنوان کسی که در بخشی از این 
فرآیند مذاکره بودم و اصل برجام را می دانم که در جهت منافع 

ملی ما است نمی خواهم چنین روزی را ببینم. رئیس سازمان 
انرژی اتمی اضافه کرد: آن موقع می گفتند، ایران بلوف می زند و 
نمی تواند ۲۰ درصد را تولید کند. ایران نمی تواند صفحه سوخت 

۲۰ درصدی بسازد.
 ما در کمتر از دو سال این کار را کردیم. در صورتی که غربی ها 
نیم طول  و  بدهیم، دو سال  به شما  را  اگر هم آن  می گفتند 
می کشد که ما ۲۰ درصد نیازهای شما را تامین کنیم. بچه های 
ما با توانمندی و ظرفیت علمی و تجربه فراوان توانستند با کار 
شبانه روزی یک پروژه ملی را از صفر شروع کنند و در کمتر از دو 
سال به نتیجه برسانند. االن رآکتور تهران با سوخت ۲۰ درصد کار 
می کند. ما بلوف نمی زنیم. چون اگر یک بار بلوف بزنم و بعد عمل 

نشود، من دیگر اعتباری نخواهم داشت.

علی اکبر صالحی:

خیلی راحت می توانیم به شرایط  قبل از برجام بازگردیم


