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 ظریف:
اتحادیه اروپا به تعهداتش عمل کند

محمدجوادظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توئیتری اعالم کرد: 
اتحادیه اروپا به جای درخواست از ایران برای پایبندی یکجانبه به برجام به 

تعهدات خود عمل کند.
به گزارش پنجشنبه ایرنا، ظریف در صفحه شخصی در توئیتر نوشت: 
بیانیه امروز اتحادیه بیانگر این است که چرا برجام به اینجا رسیده است؛ 
ایاالت متحده یک سال است برای اروپا – و بقیه دنیا - قلدری کرده و 

اتحادیه اروپا تنها می تواند ابراز »تاسف« کند.
اتحادیه اروپا به جای آنکه ازایران بخواهد که به طور یکجانبه به یک 
توافق چندجانبه پایبند باشد، باید به تعهدات خود ازجمله عادی سازی 

مناسبات اقتصادی عمل کند.
به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه اعالم کرد: اعضای این 
اتحادیه همچنان از توافق هسته ای با ایران حمایت به عمل می آورند اما 

هر گونه اولتیماتوم را در مورد برجام رد می کنند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه 
انگلیس، فرانسه و آلمان امروز در بیانیه ای اعالم کردند: از توافق هسته 
ای با ایران حمایت می کنیم و تبعیت ایران را تحت تعهداتش در قبال 

توافق هسته ای مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
اجرای  از کاهش   ) ایران دیروز )چهارشنبه  رییس جمهوری اسالمی 
تعهدات ایران در برجام خبر داد و یک ضرب االجل 60 روزه برای اروپا 

تعیین کرد تا به تعهدات خود عمل کنند.
کاهش اجرای تعهدات ایران شامل توقف فروش مازاد ذخایر آب سنگین 

و اورانیوم غنی شده است.
کارشناسان، اقدام ایران درکاهش برخی تعهدات در برجام را که رئیس 
جمهوری اسالمی ایران از آن با عنوان »جراحی برجام« یاد کرد، اقدامی 
هوشمندانه توصیف کردند که اروپایی ها را با انتخابی مهم رو به رو ساخته 

است.

تیراندازی در نزدیکی مسجدی در شهر لندن

مقامات انگلیس گزارش دادند، فرد مسلحی که ظاهرا قصد انجام یک 
تیراندازی با گلوله های مشقی در داخل مسجدی در شرق شهر لندن را 
داشته، بعد از خروج از ساختمان این مسجد شروع به تیراندازی بی هدف 

با گلوله های مشقی کرده است.
به  گزارش  ایسنا،  به نقل از خبرگزاری پرس آسوسیشن، پلیس شهر 
لندن اعالم کرد که ماموران مسلح این نیرو بعد از آن به محل ساختمان 
این مسجد واقع در شرق شهر لندن اعزام شدند که گزارش شد، پنجشنبه 
شب، یک مرد مسلح نقابدار وارد ساختمان این مسجد در زمان برگزاری 
نماز جماعت شده و سپس از مسجد خارج شده و یک سالح گرم بیرون 
کشیده است. بر اساس این گزارش، زمانی که مردم در مسجد "سون 
کینگز" در محله "ایلفورد" مشغول برگزاری نماز جماعت بودند، صدای 

تیراندازی های این فرد شنیده شد.
با این حال پلیس "اسکاتلندیارد" اعالم کرد، تحقیقات اولیه نشان دهنده 
این است که این فرد به "سالحی با گلوله های مشقی" مجهز بوده است، و 
در این حادثه هیچ شخصی آسیب ندیده و آسیبی نیز به ساختمان مسجد 
وارد نشده است و کارآگاهان این حادثه را به عنوان یک اقدام تروریستی 

در نظر نگرفتند.
این  در حالی است که بعد از وقوع حمالت تروریستی ماه های اخیر 
علیه اماکن مذهبی در جهان شامل دو مسجد در نیوزیلند، کلیساهایی در 
سریالنکا و کنیسه هایی در آمریکا، نگرانی ها نسبت به امنیت مکان های 

مذهبی در جهان افزایش یافته است.

یمن، امارات را به اعزام سرباز به جزیره سقطری متهم کرد
دولت مستعفی یمن امارات را به انتقال بیش از ۱00 سرباز جدایی طلب 

به جزیره سقطری طی هفته جاری متهم کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، مسئوالن یمنی گفتند، 
حدود ۱00 نظامی جدایی طلب با پوشش غیرنظامی روز دوشنبه با کشتی 
وابسته به نیروی دریایی امارات وارد جزیره سقطری شدند. سقطری یک 

جزیره کم جمعیت در دریای عرب است.
این نخستین بار نیست که دولت مستعفی یمن از تحرکات نیروهای 
اماراتی در سقطری شکایت می کند. در سال ۲0۱۸ نیز  دولت عبد ربه 
در  نیروهای خود  و  تانک ها  استقرار  از  را پس  ابوظبی  منصور هادی، 
سقطری، به کنترل بر این جزیره متهم کرد. این مساله  عربستان را وادار 
کرد به منظور خاموش کردن آتش درگیری میان نیروهای امارات و دولت 

مستعفی یمن نیروهایی به سقطری اعزام کند.
دو منبع در دولت مستعفی یمن روز چهارشنبه گفتند: امارات هفته 
گذشته ۳00 سرباز را با هدف اعزام به سقطری در عدن آموزش داده و 

بیش از ۱00 تن از آنها را روز دوشنبه به این جزیره اعزام کرده است.
به  واکنش  در  یمن  مستعفی  دولت  کشور  وزیر  المیسری،  احمد 
گزارش ها درباره ورود نیروهای جدایی طلب به سقطری، امارات را به باد 
انتقاد گرفت و گفت، این کشور باید بر روی مقابله با انصارالله متمرکز 
شود. وی افزود، همکاری دولت مستعفی یمن با امارات در جنگ علیه 
انصارالله و نه در مدیریت مناطق آزاد شده است. هنوز دولت امارات و یا 
سخنگوی ائتالف عربی تحت رهبری عربستان سعودی به درخواست های 

خبرگزاری رویترز برای توضیح در این خصوص پاسخ نداده اند.

اخبار
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انتقادات شدید از سخنان معاون وزیر خارجه درباره اخراج افغانستانی ها

جنجال  عراقچی !

اقدام بی سابقه آمریکا در توقیف یک کشتی باری کره شمالی

برخی نیز اظهارات عراقچی را تحریک آمیز خوانده و مایه 
نگرانی دانسته اند. کاربری افغانستانی در این باره نوشته 
است: »این اظهارات به شدت تحریک کننده افکار عمومی 
بر ضد مهاجران افغانستانی است، دولت ایران همواره 
افغانستان  به  اعمال خواسته هایش  برای  پناهجویان  از 
استفاده کرده است و حاال می خواهد انتقام تحریم ها را نیز 

از پناهجویان بگیرد. “
فرارو- عباس عراقچی شب گذشته در گفت و گوی ویژه 
خبری شبکه دوم سیمادرباره برجام سخنانی را مطرح کرد 
که موجی از واکنش را در پی داشته است. عراقچی از 

احتمال اخراج پناهجویان افغانستانی در ایران خبر داد.
به گزارش فرارو، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه 
گفت: »هم اکنون بیش از سه میلیون افغانستانی در ایران 
هستند که دو میلیون فرصت شغلی را اشغال کرده اند و 

ساالنه سه تا پنج میلیارد یورو از ایران خارج می کنند.”
عراقچی افزود: »هم اکنون ۴6۸ هزار دانش آموز افغان 
که رایگان در مدارس ایران تحصیل می کنند؛ در حالی که 
هر کدامشان ساالنه 600 یورو هزینه دارند. هم اکنون ۲۳ 
هزار دانشجوی افغان در دانشگاه های ایران مشغول به 
تحصیل هستند؛ در حالی که ساالنه ۱۵ هزار یورو برای هر 

کدام از آنان هزینه می شود. “
او گفت: »آوارگان در مجموع هشت میلیارد دالر برای 
کشورمان هزینه دارند« و افزود: »اگر تحریم ها اثر کند 
و فروش نفتمان به صفر برسد، جمهوری اسالمی ایران 
مجبور است سیاست ویژه ای را برای اقتصاد خود در نظر 
بگیرد و ممکن است نتوانیم به این شکل ادامه دهیم و از 
برادران و خواهران افغانستانی مان بخواهیم ایران را ترک 

کنند.«
انسانی  لحاظ  »از  که  گفت  خارجه  وزارت  مقام  این 
نمی خواهیم چنین اتفاقی بیفتد«، اما »اگر مجبور شویم 
چنین خواهیم کرد و تبعاتش بر عهده آمریکاست؛ همان 

کشوری که افغانستان را به بحران کشید. “
روز گذشته در سالگرد خروج آمریکا از برجام ایران به 
سه کشور اروپایی، چین و روسیه اولتیماتومی 60 روزه 
ایران  داد.  برجام  راستای  در  اهدافش  به  رسیدن  برای 
همچنین در اولین گام فروش اورانیوم مازاد و آب سنگین 

خود را متوقف کرد.
خواسته های حداقلی ایران این است که بتواند نفت خود 
را بفروشد و از طرف دیگر کانال های بانکی مناسبی برای 

انتقال پول داشته باشد.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه شب 
گذشته گفت که تهران خروج از برجام را در دستور کار 
خروج  این  که  افزود  حال  عین  در  او  است.  داده  قرار 
»مرحله به مرحله« خواهد بود. عراقچی افزود که اگر سایر 
طرف های برجام به تعهداتشان عمل کنند تهران آمادگی 

دارد که به مرحله قبل برگردد.
پیشتر  که  می شود  مطرح  حالی  در  عراقچی  سخنان 
مقامات سیاسی کشورمان به اروپا یادآوری کرده بودند 
که ایران مانع بزرگی در مقابل ورود مهاجران به اروپا و 

همچنین ترانزیت مواد مخدر بوده است.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت 
خطاب کشور های اروپایی گفت: »شما نقش ما را در اینکه 
سیل مهاجرین را نگذاشتیم از این منطقه به سمت اروپا 

حرکت کند، می دانید. پذیرای میلیون ها مهاجر بودیم و 
هستیم. شما می دانید که ما بزرگترین سنگر مبارزه با مواد 
مخدر بودیم و این ما بودیم که با ۴ هزار شهید از نیرو های 
عزیز و جان برکف مان در مرز های شرقی نگذاشتیم این 

همه مواد مخدر عبور کند و به کشور های شما برسد.«
او خطاب به طرف های دیگر برجام با بیان اینکه شما 
می خواهید سایه برجام همیشه بر سر شما بوده، اما همه 
کار این درخت به عهده ما باشد، افزود: »شما هم وظیفه 
دارید؛ شما امروز برای حفظ خودتان نه به خاطر ایران، 
برای امنیت خودتان، برای حفظ جوان های خودتان در 
برابر مواد مخدر و سیل مهاجرین و همکاری های دیگری 
که تاکنون ایران با شما داشته است، وظیفه دارید و اگر 
این روند ادامه پیدا کند آن همکاری ها تعطیل خواهد شد. 
پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم های امریکا 
اوضاع اقتصادی ایران نیز نابه سامان شد. سقوط ارزش 
پول ملی و رکود شدید اقتصادی بر زندگی افغانستانی های 
ساکن ایران تاثیر منفی گذاشت. بسیاری از آن ها از ایران 

رفتند و بسیاری دیگر قصد خروج از ایران دارند.
اوایل ماه دسامبر گذشته سازمان بین المللی مهاجرت 
افغان بین ۱  از ۷۲۱ هزار مهاجر  گزارش داد که »بیش 
ژانویه و ۱ دسامبر سال جاری به صورت داوطلبانه از ایران 
به افغانستان بازگشته و یا اخراج شده اند.« این رقم حدود 

۴0 درصد بیش از سال ۲0۱۷ بود.
واکنش ها

سخنان  از  بخشی  تفسیر  واقع  در  عراقچی  اظهارات 
در  شدیدی  انتقادات  با  تفسیر  این  اما  است.  روحانی 

فضای مجازی و رسانه ای روبه رو شده است.
از شب گذشته بسیاری از کاربران در این باره موضع 

گفته اند. کاربران نزدیک به جریان اصولگرا موضع تندتری 
داشته اند و افغانستانی ها هم سخنان عراقچی را نقد کرده 

اند. 
محمد صالح مفتاح از فعاالن سیاسی و رسانه ای در این 
باره توئیت کرده است: »کاش کمی فکر می کردیم این 
حرف های ضد انسانی ما چه بر سر آن سه میلیون برادر و 
خواهر افغانستانی مان آورده است؛ فکر کن سال ها )شاید 
نسل ها( به خانه و زندگی ات در ایران خو گرفته ای و یک 
دیپلمات با لبخند می گوید تو و خانواده ات را دوباره آواره 
می کند! “ علی نادری سردبیر پیشین سایت رجا نیوز و 
فعال سیاسی اصولگرا نیز معتقد است »برکناری عراقچی، 
حداقل واکنش به غلط بزرگی است که رواداشته! نمی شود 

که عراقچی اشتباه کرده باشد، حداقل در این مورد ... “ 
رضا ساکی روزنامه نگار توئیت کرده است: »عراقچی 
تو حرف هاش افغان نمی گه، میگه افغانی. یعنی هنوز 

نمی دونه افغان با افغانی فرق داره!«
برخی کاربران نیز معتقدند که عراقچی نماینده مردم 
ایران نیست و حق ندارد اینگونه سخن بگوید. کاربری 
و  ام  ایرانی  یک  »من  است  نوشته  عراقچی  به  خطاب 
عزیزان  مورد  در  گیر  تصمیم  و  خودم  نماینده  را  شما 
افغان نمی دانم. من دست آن ها را می بوسم، با آن ها بر 
سر یک سفره می نشینم و گمان می کنم به جای حذف 

زحمت کشان باید به حبس دزدان اهتمام کرد.”
عده ای به عباس عراقچی یادآوری کرده اند که برادرزاده 
احمد  است.  داشته  نقش  کشور  ارزی  بحران  در  اش 
عراقچی که در زمان ریاست سیف بر بانک مرکزی معاون 
ارزی بانک مرکزی بود، سال گذشته پس از بحران ارزی 

کشور بازداشت شد. پرونده او هنوز در جریان است.

سخنان  این  بابت  مجازی  فضای  فعاالن  از  بسیاری 
معاون وزیر خارجه از افغانستانی ها عذر خواهی کرده اند. 

برخی از آنها با یادآوری حضور افغانستانی ها در قالب 
نگاه  از  حرم  مدافعان  کنار  در  »فاطمیون«  نیرو های 

عراقچی به شدت انتقاد کردند.
سید محمود رضوی تهیه کننده و فیلمساز نیز در این 
باره در توئیتی نوشته است: »خدایا لطفا حرف های آقای 
عراقچی را جدی نگیر و عذاب نفرست. مسئولین دولتی 
ما وقتی فشار بهشون میاد، یک چیز هایی از دهنشان 
افغان  فاطمیون  همین  باشماست،  حق  خدایا  می پرد. 
بودند که دوشادوش مدافعان حرم از مرز های ما چند 
صدکیلومتر آنطرف تر دفاع کردند و شهید دادند. خدایا به 

حق این عزیزان از خطای این ها بگذر.” 
افغانستانی ها هم ساکت ننشسته اند و سخنان عراقچی 
بازتاب وسیعی میان آن ها داشته است. کاربری نوشته 
افغانستانی  دانشجوی  هزار   ۲۳ عراقچی  »آقای  است: 
دانش  هزار   ۴6۸ نمی کنند.  تحصیل  رایگان  ایران  در 
دانش  دیگر  مانند  سالیانه  ایران  در  افغانستانی  آموز 
آموزان کمک به مدرسه پرداخت می کنند. از این پول ها 
جیب  به  برابرش  چندین  اند  کرده  خارج  می گوید  که 

کارفرما های خودتان رفته است.« 
برخی نیز اظهارات عراقچی را تحریک آمیز خوانده و مایه 
نگرانی دانسته اند. یک روزنامه نگار افغانستانی در این 
باره نوشته است: »این اظهارات به شدت تحریک کننده 
افکار عمومی بر ضد مهاجران افغانستانی است، دولت 
ایران همواره از پناهجویان برای اعمال خواسته هایش به 
افغانستان استفاده کرده است و حاال می خواهد انتقام 

تحریم ها را نیز از پناهجویان بگیرد.”

آمریکا یک کشتی متعلق به کره شمالی را به بهانه نقض 
قوانین آمریکا و تحریم های بین المللی توقیف کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، وزارت 
دادگستری آمریکا در حالی در بیانیه ای از توقیف کشتی 
متعلق به کره شمالی از سوی مقامهای این کشور خبر داد که 
با توجه به باال گرفتن تنشها بین دو کشور بر سر آزمایشهای 
موشکی کره شمالی، این اقدام آمریکا نیز این تنشها را هر چه 

بیشتر تشدید خواهد کرد.
کره  باری  کشتی  این  کردند،  اعالم  آمریکا  دادستانهای 
شمالی برای صادرات زغال سنگ این کشور استفاده می شده 
از مهمترین منابع درآمد  است. صادرات زغال سنگ یکی 
اقتصاد کره شمالی محسوب می شود که پیشتر از سوی 
آمریکا و سازمان ملل در واکنش به آزمایشهای هسته ای و 
موشکی پیونگ یانگ هدف تحریم قرار گرفت. همچنین گفته 
شد که این کشتی برای وارد کردن ماشین آالت سنگین به کره 

شمالی نیز مورد استفاده قرار داشته است.
طبق اعالم وزارت دادگستری آمریکا، این نخستین بار است 
که واشنگتن اقدام به توقیف یک کشتی باری کره شمالی به 

اتهام نقض تحریم های بین المللی می کند. مقامهای آمریکا 
مدعی شدند، توقیف این کشتی در راستای یک برنامه کلی 
اعمال تحریم ها علیه کره شمالی و نهایتا افزایش فشار بر کره 
شمالی به منظور برچیدن برنامه  هسته ای خود انجام شده 
است. این کشتی باری کره شمالی حدود یک سال پیش به 
اتهام نقض تحریم های بین المللی در اندونزی توقیف شده 
بود. طبق ادعای مقامهای آمریکا مالک این کشتی )شرکت 
کشتیرانی سونگی کره( به صادرات و واردات غیرقانونی از 
جمله در حوزه زغال سنگ مبادرت و برای پرداخت هزینه 

های تعمیر و نگهداری خود از دالر استفاده کرده است و این 
اقدامات تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا علیه 

کره شمالی را نقض می کند.
تنش بین آمریکا و کره شمالی پس از دیدار نافرجام سران 

دو کشور در ماه فوریه افزایش یافته است.
ارتش کره جنوبی روز پنجشنبه از آزمایش دو موشک کوتاه 
برد در شمال غرب پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، خبر 
داد. کره شمالی این آزمایش را کمتر از یک هفته از آزمایش 

چند موشک کوتاه برد دیگر انجام داده است.

رئیس ستاد مشترک کره جنوبی بدون بیان جزییاتی گفت 
که این آزمایش در حدود ساعت ۱6:۳0 به وقت محلی انجام 
شده و بنا بر گزارش ها موشکی که آزمایش شده، حدود ۴۲0 

کیلومتر بر فراز کره شمالی پرواز کرد.
با  آمریکا  دفاع  وزیر  شاناهانان  پاتریک  واشنگتن،  در 
خودداری از واکنش مستقیم به اقدام تازه کره شمالی، بر 

ادامه خط مشی دیپلماتیک در برابر کره شمالی تاکید کرد.
اردوگاه های  شدن  بسته  خواهان  آمریکا  دیگر،  طرف  از 
زندانیان سیاسی کره شمالی و آزادی زندانیان آن شده است.

یک دیپلمات آمریکایی به شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد گفت: کره شمالی ۱۲0 هزار زندانی سیاسی دارد.

مارک کاسایر همچنین از مقامات کره شمالی درخواست 
کرد اجازه بدهند امدادگران بدون هر گونه محدودیتی به این 

کشور دسترسی داشته باشند.
این در حالیست که نماینده کره شمالی در شورای حقوق 
بشر می گوید که تحریم های بین المللی علیه این کشور مانع 
آن شده که مردم از حقوق و آزادی هایی که این کشور برای 

آن ها تضمین کرده، برخوردار شوند.

ترامپ: 
می خواهم ایران بزرگ و قوی باشد!

رئیس جمهوری آمریکا در حالی از گفت وگو با ایران ابراز آمادگی می کند 
که روز گذشته در سالگرد خروج یکجانبه از توافق بین المللی هسته ای ایران 
و بازگرداندن تحریم های غیر قانونی، تمام فعالیت های مرتبط با صنایع آهن، 

فوالد، آلومینیوم و مس را تحت تحریم قرار داد.
فرارو- رئیس جمهوری آمریکا درحالی که شدیدترین تحریم های را علیه 
مردم ایران اعمال کرده است، گفت: اگر تهران بخواهد برای دستیابی به 
توافقی جدید برای پایان دادن به برنامه هسته ای خود درخواست دهد، از 

گفت وگو استقبال می کنیم.
دونالد ترامپ روز پنج شنبه یک روز پس از اعالم تحریم های تازه علیه ایران 

این مطلب را در جمع خبرنگاران مطرح کرد.
وی ادامه داد: تنها کاری که آنها)ایران( باید انجام دهند این است که بیایند 
و بنشینند تا درباره یک توافق جدید گفت وگو کنیم. من در انتظار روزی 
هستم که بتوانیم به ایران کمک کنیم. من نمی خواهم به ایران آسیب برسانم، 

می خواهد آنها قوی و بزرگ باشند و اقتصاد بزرگی داشته باشند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین به دیدارهای جان کری با محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و او را به خاطر 
نادیده گرفتن قانون ›لوگان‹ سرزنش کرد و گفت که باید به خاطر این مساله 

تحت پیگرد قضایی قرار گیرد اما مردم ما اینها را نمی گویند.
به گفته رییس جمهور آمریکا: »می دانید که جان کری با آنها زیاد صحبت 

می کند. جان کری بهشان می گوید که زنگ نزنند. این نقض قانون لوگان است 
و او باید بابت این تعقیب قضایی شود.”

او گفت: »از وقتی من ]آمریکا را[ از برجام خارج کردم، اقتصاد آنها )ایران( 
دچار آشوب شده است.تورمی دارند که نرخ آن باالترین رقمی است که تا به 
حال شنیده ام. آخرهفته ها و حتی در طول هفته شورش در کشورشان اتفاق 

می افتد.«
رئیس جمهوری آمریکا در حالی از گفت وگو با ایران ابراز آمادگی می کند 
که روز گذشته در سالگرد خروج یکجانبه از توافق بین المللی هسته ای ایران 
و بازگرداندن تحریم های غیر قانونی، تمام فعالیت های مرتبط با صنایع آهن، 

فوالد، آلومینیوم و مس را تحت تحریم قرار داد.
او در ابتدای این دستور العمل اجرایی تاکید کرده است به سیاست فشار 

حداکثری خود علیه ایران ادامه خواهد داد.
از ترامپ پرسیده شد که آیا خطر درگیری نظامی با نیروهای آمریکایی حاضر 

در منطقه وجود دارد؟
او در پاسخ گفت: »فکر می کنم می توان گفت که همیشه، نه؟ نمی خواهم 
بگویم نه، ولی امیدوارم که این اتفاق نیفتد. ما یکی از پرقدرت ترین کشتی ها را 

در جهان داریم که به آب انداخته شده و نمی خواهیم کاری بکنیم«.
جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم کرده است که خروج آمریکا از برجام 
نشان دهنده اعتماد ناپذیر بودن مقامات این دولت برای هرگونه مذاکره بعدی 

هستند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز 
چهارشنبه تصمیمات جدیدی برای برداشتن برخی محدودیت های برجامی 
ایران تصریح کرد این توافق نامه نمی تواند یک توافقنامه برد- باخت باشد؛ یا 

باید برد-برد باشد و یا باخت- باخت.

روزنامه صبح ایران


