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 بازتاب ارسال نامه روحانی به سران پنج کشور عضو 
برجام

ارسال نامه حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران به سران پنج 
کشور عضو برجام شامل فرانسه، آلمان، روسیه، چین و انگلیس مبنی 
برجام«  ایران ذیل  اسالمی  تعهدات جمهوری  برخی  اجرای  بر »توقف 

بالفاصله در رسانه های بین المللی بازتاب یافت.
روزچهارشنبه  آسوشیتدپرس  آمریکایی  خبرگزاری  ایرنا،  گزارش  به 
درنخستین خبر خود، در انعکاس کاهش تعهدات برجامی ایران از آن 

به عنوان »نامه خروج ایران از بخشی از توافق هسته ای 2015« یاد کرد.
خبرگزاری فرانسه نیز در خبری فوری اعالم کرد که ایران نامه خود را به 

اعضای برجام ارسال کرده است.
صبح امروز)چهارشنبه( سفرای کشورهای عضو برجام شامل آلمان، 
انگلیس، چین، روسیه و فرانسه به وزارت امور خارجه دعوت و نامه دکتر 
معاون  عراقچی  سیدعباس  توسط  کشورمان  جمهوری  رئیس  روحانی 

سیاسی وزارت امور خارجه به ایشان تسلیم شد.
در این نامه تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشورمان مبنی بر »توقف 
اجرای برخی تعهدات جمهوری اسالمی ایران ذیل برجام« به اطالع سران 

کشورهای مزبور رسیده است.
خارجه  امور  وزیر  توسط  امروز صبح  که  دیگری  نامه  طی  همچنین 
امور  اروپایی در  اتحادیه  نماینده عالی  برای خانم موگرینی،  کشورمان 
خارجی و سیاست امنیتی ارسال شد جزئیات اقدامات ایران به اطالع وی 

به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام رسید.

وزارت خارجه روسیه خبر داد؛
برجام، محور اصلی مذاکرات ظریف و الوروف

وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای، برجام را محور دیدار وزرای 
خارجه ایران و روسیه اعالم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اردوپوینت، وزارت خارجه روسیه، موضوعات 
سرگئی  و  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  دیدار  محوری  
الوروف، همتای روس وی را بحران در ونزوئال، موضوع سوریه، همکاری 
کشورهای حوزه دریای خزر ، برجام، آسیای مرکزی و سازمان همکاری 

شانگهای اعالم کرد.  
در ادامه این بیانیه آمده  است: در میان محورهای این سفر، موضوع 
برجام یک موضوع کلیدی است چرا که در سالگرد خروج غیرقانونی آمریکا 
از برجام، آمریکا به اعمال فشار بیشتر به ایران روی آورده  است که این 
اقدامات با واکنش ایران مبنی بر ترک برخی از تعهدات برجامی خود همراه 

شده  است.

خوش خدمتی پاریس برای واشنگتن در سالگرد خروج 
آمریکا از برجام

یکی از مقام های دولت فرانسه، مدعی شد در صورت نقض برجام 
توسط ایران، تهران با تحریم هایی از سوی اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یکی از مقام های دولت فرانسه که 
نخواست نامش منتشر شود، در مورد کاهش تعهدات در برجام توسط 
ایران گفت که اگر ایران توافق هسته ای را نقض کند، اروپا نیز تحریم های 

خود علیه تهران را بار دیگر احیا می کند.
وی در ادامه بدون اشاره به تعهدات اروپایی ها در این توافق مدعی شد: 
نمی خواهیم ایران برجام را نقض کند اما در صورتی که این اتفاق بیافتد ما 

به عنوان اتحادیه اروپا تحریم هایی را بر تهران اعمال خواهیم کرد.

جدیدترین اظهار نظر »قرقاش« درباره بحران منطقه 
خلیج فارس

وزیر مشاور در امور خارجه امارات با انتشار یک پست توئیتری در 
خصوص بحران میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اظهار نظر 

کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، »انور قرقاش« وزیر مشاور 
در امور خارجه امارات در پست توئیتری خود در خصوص بحران منطقه 
بحران  این  و  انجامید  طول  به  دوحه  بحران  شد:  مدعی  فارس  خلیج 

حاکمیت قطر را خدشه دار کرد.
وی در ادامه افزود: یکی از دالیل این مسأله نبود جرأت و شجاعت الزم 
برای بازنگری در سیاستهایی است که به قطر و همسایگان آن آسیب 

رسانده است.
این در حالیست که چهار کشور عربی حوزه خلیج فارس از سال 201۷ به 
بهانه های واهی روابط خود را با قطر قطع کردند اما این مسأله باعث انزوا 

و دور شدن دوحه از جامعه بین الملل نشد.
نخست وزیر بحرین نیز که کشورش روابط خود را با قطر قطع کرده به 

تازگی با امیر قطر تماس تلفنی برقرار کرده است.

اخبار
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بیانیه مهم شورای عالی امنیت ملی خطاب به کشورهای عضو برجام

توقف برجام

وزهای پایانی »ترزا می« در شماره 10 داونینگ استریت  ر

به  خطاب  بیانیه ای  صدور  با  ملی  امنیت  عالی  شورای 
کشورهای عضو برجام، تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در 
راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال 
حقوق خود مندرج در بندهای 2۶ و ۳۶ برجام، از امروز 1۸ 
اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف 

می کند.
ملی  امنیت  عالی  شورای  بیانیه  در  ایسنا،   گزارش  به 
از سوی حجت  نیز  های جداگانه  نامه  که طی  کشورمان 
و  رئیس جمهور  روحانی  والمسلمین دکتر حسن  االسالم 
به سران کشورهای عضو  ملی  امنیت  عالی  رئیس شورای 
برجام اعالم شده، به کشورهای باقیمانده در برجام ۶0 روز 
برای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه های بانکی و نفتی 
که  زمان  هر  "در  است:  شده  تاکید  و  شده  داده  فرصت 
خواسته های ما تامین شود؛ ما نیز به همان میزان اجرای 
مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم گرفت، اما در 
غیر این صورت، جمهوری اسالمی ایران مرحله به مرحله 

تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد."
متن کامل بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشورمان بدین 

شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در راستای 
صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اِعمالِ حقوق 
جمهوری اسالمی ایران مندرج در بندهای 2۶ و ۳۶ برجام، 
امروز 1۸ اردیبهشت 1۳۹۸ دستور توقف برخی اقدامات ایران 
در توافق برجام را صادر نمود. این تصمیم طی نامه مهمی از 
سوی دکتر روحانی رئیس جمهور و رئیس شورایعالی امنیت 
ملی جمهوری اسالمی ایران به سران کشورهای عضو برجام 
شامل آلمان، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه اعالم شده 

است.
اکنون یک سال از خروج غیر قانونی ایاالت متحده آمریکا 
از توافق برجام و نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل 
متحد توسط آمریکا می گذرد و آن کشور با قلدری تمام و 
برخالف تمامی اصول شناخته شده بین المللی تحریم های 
است.  کرده  اعمال  مجددا  را  خود  قانونی  غیر  و  یکجانبه 
این زورگویی آشکار آمریکا متاسفانه با هیچ اقدام درخور و 
متناسب از سوی شورای امنیت و یا اعضای باقی مانده در 

برجام مواجه نشده است.
جمهوری اسالمی ایران در طول یک سال گذشته نهایت 
خویشتن داری را از خود نشان داده و به درخواست دیگر 
اعضای برجام فرصت قابل توجهی در اختیار آنها قرار داده 

است تا اثرات و تبعات خروج آمریکا از برجام را جبران نمایند. 
در این مدت »کمیسیون مشترک برجام« دو بار در سطح 
معاونین و دو بار در سطح وزرای امور خارجه تشکیل گردید 
و کشورهای باقی مانده در برجام در این جلسات به صراحت 
اذعان نمودند که رفع تحریم ها و برخورداری ایران از منافع 
اقتصادی حاصله، بخش حیاتی از برجام است. آنها متعهد 
شدند که برای تحقق این هدف »راه حل های عملی« به 
منظور عادی سازی و حتی ارتقای همکاری های اقتصادی با 

ایران طراحی کنند.
متاسفانه این حسن نیت و خویشتن داری هوشمندانه 
مردم ایران بی پاسخ مانده و غیراز صدور بیانیه های سیاسی، 
هنوز هیچ ساز و کار عملیاتی برای جبران تحریم های آمریکا 
مستقر نشده است. بنابراین، جمهوری اسالمی ایران برای 
تامین حقوق خود و بازگردندان توازن به مطالبات طرفین در 

این توافق، گزینه ای غیر از »کاهش تعهدات« ندارد.
از این جهت ، اعالم می نماید که جمهوری اسالمی ایران 
در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایِت محدویت 

های مربوط به نگهداری ذخائر اورانیوم غنی شده و ذخائر 
آب سنگین نمی داند. به کشورهای باقی مانده در برجام 
شصت روز فرصت داده می شود تا تعهدات خود به ویژه 
در حوزه های بانکی و نفتی را عملیاتی نمایند. چنانچه در 
این مهلت کشورهای مزبور قادر نباشند مطالبات  ایران 
را تامین کنند، در مرحله بعدی جمهوری اسالمی ایران 
رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم 
و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک 
را نیز متوقف خواهد کرد. در هر زمان که خواسته های ما 
تامین شوند، ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات 
متوقف شده را از سر خواهیم گرفت اما در غیر این صورت، 
جمهوری اسالمی ایران مرحله به مرحله اجرای تعهدات 

دیگر را متوقف خواهد کرد.
جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد به مشورت های خود 
با اعضای باقی مانده برجام در تمامی سطوح ادامه دهد اما 
نسبت به هر اقدام غیر مسئوالنه، از جمله ارجاع موضوع به 
شورای امنیت ملل متحد یا اِعمال تحریم های بیشتر، عکس 

جمهوری  رئیس  داد.  خواهد  نشان  سریع  و  قاطع  العمل 
به  برجام  کشورهای  به سران  خود  نامه  در  ایران  اسالمی 
صراحت نوع واکنش جمهوری اسالمی ایران را خاطرنشان 

کرده است.
اکنون جمهوری اسالمی ایران حجت را بر کشورهای عضو 
برجام و بر جامعه بین الملل تمام کرده است. ما با حسن 
نیت وارد مذاکرات هسته ای شدیم، با حسن نیت توافق 
کردیم، با حسن نیت توافق را اجرا کردیم، و پس از خروج 
آمریکا با حسن نیت زمان کافی در اختیار دیگر اعضای برجام 
قرار دادیم. حال نوبت کشورهای باقی مانده در برجام است 
که حسن نیت خود را ثابت کرده و قدم های جدی و عملی 

برای حفظ برجام بردارند.
دارد مدت  قرار  دیپلماسی  برابر  در  اکنون  که  ای  پنجره 
زیادی  باز نخواهد بود، و مسئولیت شکست برجام و هرگونه 
تبعات احتمالی آن به طور کامل بر عهده آمریکا و اعضای 

باقی مانده در برجام قرار خواهد داشت.
شورای عالی امنیت ملی ایران

شکست سنگین حزب حاکم )محافظه کار( در انتخابات 
هفته گذشته شوراهای شهر انگلیس، در کنار نارضایتی 
عمومی از روند کند خروج این کشور از اتحادیه اروپا، 
فشارها برای کناره گیری »ترزا می« که این روزها صرفاً 
داده  افزایش  می کشد،  یدک  را  نخست  وزیری  عنوان 

است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اعضا غیر پارلمانی حزب 
برآورد می شوند، 15  نفر  محافظه کار که در حدود ۸00 
ژوئن )25 خرداد( را برای رأی گیری درباره عدم صالحیت 

رهبری ترزا می نخست وزیر انگلیس انتخاب کرده اند.
نتیجه این رأی گیری الزام آور نیست اما ناظران بر این 
باورند که فشارها روی ترزا می را برای کناره گیری از قدرت 
اضطراری  نشست  در  گیری  رأی   این  می دهد.  افزایش 
موسوم به کنوانسون ملی محافظه کاران برگزار خواهد شد 
و پیش بینی می شود که ترزا می شکست سنگینی را تجربه 

کند.
حزب  اعضا  درصد   ۸2 که  حاکیست  نظرسنجی ها 
محافظه کار به دلیل نارضایتی از شکست کم  سابقه این 
حزب در انتخابات شوراهای شهر، خواهان برکناری ترزا 

می از قدرت هستند.
اصلی  حزب  دو  هر  شهر  شوراهای  انتخابات  در 
محافظه کار و کارگر تعداد زیادی از کرسی های خود را به 

حزب میانه رو لیبرال دموکرات واگذار کردند.
حزب محافظه  کار یکهزار و ۳00 کرسی و حزب »کارگر« 

به رهبری »جرمی کوربین« نیز حدود ۸0 کرسی از دست  
داد، که از بدترین پیش بینی نظرسنجی ها نیز بیشتر بود.

این برای سومین بار طی ۶ ماه گذشته است که عدم 
صالحیت رهبری ترزا می به رأی گذاشته می شود.

درخواست  به  و  گذشته  دسامبر  رأی  گیری  اولین 
می  ترزا  که  شد  برگزار  محافظه کار  حزب  نمایندگان 

 توانست با اختالف ۸۳ رأی جان سالم به دربرد.
یک ماه بعد حزب کارگر صالحیت دولت ترزا می را به 
چالش کشید که در جریان آن  هم وی با اختالف 1۹ رأی 
در قدرت ماند. رأی  گیری پیش رو 10 روز پس از سفر 
رسمی و جنجالی »دونالد ترامپ« رئیس  جمهوری آمریکا 
به لندن برگزار خواهد شد که ترزا می امیدوار است تا 
با امضا قراردادهای چند میلیارد دالری تجاری با آمریکا، 
بخشی از خسارت های ناشی از بحران اقتصادی برگزیت 
را تأمین کند. ترزا می وعده داده که به  محض موافقت 
پارلمان انگلیس با طرح دولت از مقام خود کناره گیری 
خواهد کرد. با این  حال پارلمان انگلیس تاکنون سه بار به 
این طرح رأی مخالف داده و چشم اندازی برای خروج از 

بن بست برگزیت دیده نمی شود.
بیشتر هم حزبی های ترزا می خواستار روی کار آمدن 
این  از  را  کشور  که  هستند  تازه نفسی  وزیر  نخست  
وضعیت خارج کند. رئیس یکی از فراکسیون های با نفوذ 
حزب محافظه کار )کمیته 1۹22( اصرار دارد نخست وزیر، 

روز مشخصی را برای استعفای خود تعیین کند.

نمی دهد صالحیت  اجازه  داخلی حزب  قوانین  گرچه 
نخست  وزیر تا 12 ماه پس از رأی گیری قبلی به چالش 
کشیده شود، اما هم حزبی های ترزا می این آمادگی را دارند 
تا قوانین داخلی را برای خالص شدن از حضور او در قدرت 

تغییر داده و رهبری او را به چالش بکشند.
نشریه  در  که  یادداشتی  در  پیش  روز  دو  می  ترزا 
»ساندی میل« منتشر شد، از رهبر حزب کارگر خواست 
تا اختالفات را کنار گذاشته و بر سر خروج از اتحادیه اروپا 
توافق کنند. ترزا می پس از آخرین مخالفت پارلمان با 
طرح دولت درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا، دست به 

دامن حزب اصلی مخالف دولت شده است.
او که با انتقاد فراوان هم حزبی هایش در این  باره مواجه 
است، تالش می کند تا از طریق مذاکره با جرمی کوربین، 
به راهی برای خروج از بن بست برگزیت در پارلمان برسد.

است:  نوشته  میل  ساندی  در  انگلیس  نخست  وزیر 
معتقدم ۳4 ماه پس از برگزاری همه  پرسی برگزیت، مردم 
انتظار دارند که رهبران سیاسی با یکدیگر متحد شده و 
برگزیت را اجرا کنند. پس به رهبر حزب مخالف می گویم 

بیایید به خواست رأی  دهندگان توجه و توافق کنیم.
از سویی، اسکاتلندی های استقالل  طلب و معترض به 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ساز جدایی از این کشور 

را کوک می کنند.
هزاران تن از هواداران خروج اسکاتلند از انگلیس روز 
شنبه در حمایت از سخنان اخیر سر وزیر این منطقه برای 

برگزاری مجدد همه پرسی استقالل در خیابان های مرکزی 
شهر گالسکو راهپیمایی کردند.

 2021 سال  از  پیش  که  داده  وعده  استرجن«  »نیکال 
همه پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس را برگزار کند.

را  برگزیت  آبان( مهلت   ۹( اکتبر  تا ۳1  اروپا  اتحادیه 
تمدید کرده تا پارلمان انگلیس درباره چگونگی خروج از 

اتحادیه اروپا به توافق برسد.
اگر ترزا می تا دو ماه آینده دست نجنباند و طرح برگزیت 
را به تصویب پارلمان نرساند، یا دست کم تاریخ استعفای 
بازگشایی  از  پس  که  نیست  بعید  نکند،  اعالم  را  خود 
پارلمان در سپتامبر آینده، صالحیت او دوباره به چالش 

کشیده و این بار با اکثریت آرا، از قدرت برکنار شود.
آخرین نظر سنجی داخلی حزب محافظه کار حاکیست 
که ترزا می رکورد نامحبوب ترین عضو دولت را شکسته 

است.

 حضور و نفوذ چین در ونزوئال و نگرانی های آمریکا
به رغم فشارهای آمریکا و هشدارهای این کشور به کشورهای دیگر از جمله 
چین، برای همکاری و مراوده با ونزوئال، پکن همچنان به مناسبات نزدیک با 

کاراکاس ادامه می دهد و حتی آن را هم تقویت کرده است.
به گزارش ایرنا اگرچه شماری از کشورها تحت فشار آمریکا سطح روابط با 
ونزوئال را کاهش داده اند اما چین نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه سرمایه 

گذاری های خود را در این کشور هم افزایش داده است.
در واقع چین از کشورهای برتر سرمایه گذار در ونزوئال محسوب می شود 
و از دیرباز روابط خوبی با این کشور داشته است و برای تامین امنیت سرمایه 
های خود طبیعی است که به این برنامه ادامه خواهد داد و سرمایه گذاری 

های درازمدت را حفظ خواهد کرد و حاضر به خروج از این کشور نیست.
آمریکا بشدت نگران نقش آفرینی چین در ونزوئال و در کل منطقه آمریکای 
التین است از دیدگاه واشنگتن چین در نقش یک بانکدار حامی ونزوئال ظاهر 
شده است و می کوشد تا عالوه بر ونزوئال، چنین نفوذ و حضوری را برای خود 

در دیگر کشورهای آمریکای التین تثبیت کند.
آمریکا التین از دیرباز حیاط خلوت آمریکا محسوب شده است و هر چقدر 
چین بتواند در آن نفوذ کند از قدرت و حضور آمریکا خواهد کاست در عین 
حال پکن می تواند به این شکل عقبه آمریکا را در معرض خطر و تهدید قرار 
دهد حتی بعید نیست به دلیل مناقشات فزاینده ای که دو کشور دارند، چین 
از نفوذ فزاینده اش در آمریکای التین به عنوان یک برگ برنده علیه واشنگتن 

استفاده کند.
'شی جیانگ' از کارشناسان مسایل شرق آسیا می گوید که پس از مرگ 
هوگو چاوز رهبر وقت ونزوئال در سال 201۳ میالدی به این طرف روابط خوب 

میان چین و این کشور تغییری نکرده و حتی گرمتر هم شده است.
وی می افزاید از دیدگاه آمریکا، چین یکی از بزرگترین حامیان کاراکاس 
است و این کشور در کنار سرمایه گذاری و اعطای وام های کالن به ونزوئال، 

از تامین کنندگان تسلیحاتی آن کشور نیز محسوب می شود.

آمریکا می گوید چین بزرگترین خط اعتباری برای مادورو رییس جمهوری 
ونزوئال محسوب می شود و وام هایی به ارزش 50 میلیارد دالر در اختیار این 
کشور قرار داده است در حالی که دیگر سرمایه گذاران سرمایه هایشان را از 

ونزوئال خارج می کنند، چین کمک ها و نفوذش را بیشتر نیز کرده است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تازه ترین اظهاراتش می گوید نفوذ فزاینده 
چین در ونزوئال درواقع باعث بروز یک چالش امنیت ملی برای واشنگتن شده 
است. وی گفت: چین و برخی از کشورهای دیگر تاکید دارند که نباید در امور 
داخلی ونزوئال مداخله کرد اما خودشان با سرمایه ها و حمایت هایشان بقای 

مادورو را تضمین کرده اند.
مرکز گفت و گوهای داخلی در واشنگتن بتازگی گزارشی منتشر کرده است 
که نشان می دهد برخالف خروج سرمایه گذاران از ونزوئال، سرمایه گذاری 

های چین در این کشور در حال افزایش است.

این مرکز می افزاید که چین برنامه نفت در برابر توافقات و وام های اعتباری 
را برای ونزوئال اجرا می کند در بالغ بر یک دهه گذشته میزان اعطای وام ها به 

50 تا ۶0 میلیارد دالر رسیده است.
مرکز روابط راهبردی و بین المللی آمریکا هم در یک گزارش دیگر آورده است 
که چین از سال 201۳ از روسیه در فروش تسلیحاتی به ونزوئال پیشی گرفته 
و با فروش ۶2۸ میلیون دالر اسلحه و تجهیزات بین سال های 2000 تا 201۷ 

میالدی بزرگترین فروشنده تسلیحات به کاراکاس بوده است.
جیانگ شی از کارشناسان دانشگاه شانگهای می گوید که مزخرف گویی 
های وزیر خارجه آمریکا و برخی از مقام های آن کشور همچنان ضد چین 

ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد که سیاستمداران آمریکا اظهارات پوچی بر زبان می 
رانند که خریداری ندارد آنها چین، روسیه و کوبا را متهم به مداخله در امور 
داخلی ونزوئال می کنند این اتهامات فقط نشان می دهد که واشنگتن به دنبال 

پیشبرد سیاست چیرگی بر دیگر کشورها و برتری طلبی است.
وی در عین حال تاکید کرد که برای آمریکا این منطقه از حساسیت باالیی 
برخوردار است طبیعتا آنها از حضور چین و دیگر کشورها در حمایت از ونزوئال 
خرسند نیستند آمریکای التین یکی از عرصه های دیگر چالش میان چین و 
آمریکا است. هوانگ جینگ از تحلیلگران دانشگاه فرهنگ در پکن بر این باور 
است که چین باید مراقب رویارویی با دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری 

آمریکا در منطقه آمریکای التین باشد.
وی گفت که البته برای چین دیگر بیرون رفتن از این منطقه به دالیل 
مختلف از جمله سرمایه گذاری هایش کار ساده ای نیست اما شاید پکن باید 

برای حل مساله رایزنی هایی با آمریکا داشته باشد.
به هر شکل برای چین هم ونزئیال از اهمیت باالیی برخوردار است و هم 
اینکه قابلیت های باالی آمریکای التین و بازارهای بزرگ آن برای صادرات چین 

حیاتی است و تا وقتی چنین شرایطی برقرار باشد، مناقشه پک

روزنامه صبح ایران


