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سناتور کلینتسویچ: 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران بی اخالقی است

معاون کمیسیون امور امنیتی شورای فدراسیون )مجلس سنای روسیه( 
معتقد است که تحریم علیه رهبر عالی ایران و وزیر خارجه کشورمان 
نشانه بد شدن فرهنگ تصمیم گیریهای سیاسی در آمریکا و بی اخالقی 

در میان مقامات واشنگتن است.
فرانتس کلینتسویچ روز سه شنبه در حساب کاربری خود در شبکه 
اجتماعی فیس بوک نوشت: در سه ربع قرن اخیر فرهنگ سیاسی دستگاه 

حکومت آمریکا گرایش به بدی داشته است.
وی افزود: آیا در آمریکا بطور جدی فکر می کنند که تحریم آیت الله 

خامنه ای می تواند سیاست دولت ایران را تغییر دهد؟
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در اقدامی خالف عرف 
و رویه های مرسوم دیپلماتیک، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم 

انقالب را تحریم کرد.
و هشت  رهبری  معظم  مقام  دفتر  تحریم ها همچنین مشمول  این 

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی می شود.
معاون کمیسیون امنیت شورای فدراسیون این اقدام ضدایرانی آمریکا را 

اقدام کودکانه و احمقانه خواند.
کلینتسویچ افزود: مقام های آمریکایی این واقعیت را نمی خواهند درک 
کنند که عالوه بر منافع مادی، منافع بلندمدت نیز وجود دارد که باید به 

درستی ارزیابی شود.

طالبان مسئولیت کشته شدن نظامیان آمریکایی را 
پذیرفت

پس از اعالم خبر کشته شدن دو نظامی آمریکایی از سوی ناتو، طالبان 
مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت.

»ذبیح الله مجاهد«، یکی از سخنگویان طالبان روز چهارشنبه در صفحه 
توئیتر خود نوشت: روز گذشته در شهرستان »سیدآباد« از استان »میدان 

وردک«، طی حمله طالبان، دو نظامی آمریکایی کشته شدند.
فرماندهی ماموریت »حمایت قاطع« امروز با صدور اطالعیه ای از کشته 
شدن دو نظامی آمریکایی در افغانستان خبر داده بود اما به جزئیات آن 
اشاره ای نکرد. ماموریت »حمایت قاطع« مسئولیت آموزش، مشاوره و 

کمک به نیروهای امنیتی افغان را بر عهده دارد.
بر اساس آمار اعالم شده، آمریکا با هشت هزار و ۴۷۵ نظامی و انگلیس 
با هزار و ۱۰۰ نظامی، دارای بیشترین افراد در چارچوب این ماموریت 
آموزشی است. حضور ۱۸ ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان، نه تنها 
برای مردم این کشور امنیت نیاورده است، بلکه هر روز بر شدت ناامنی در 
مناطق مختلف این کشور افزوده می شود. آمریکایی ها ساالنه ۵۰ میلیارد 

دالر برای امنیت سربازان خود در افغانستان هزینه می کنند.

رئیس جمهوری کره جنوبی از مذاکرات پشت پرده کره 
شمالی و آمریکا خبر داد

رئیس جمهوری کره جنوبی امروز)چهارشنبه( از مذاکرات پشت پرده کره 
شمالی و آمریکا در زمینه برگزاری نشست دوجانبه دیگر درباره پیشرفت 

روند صلح در شبه جزیره کره خبر داد.
برخی  و  یونهاپ  در خبرگزاری  که  ای  در مصاحبه  این"  جائه  "مون 
خبرگزاری های جهان، از جمله رویترز، فرانس پرس، شین هوا و… منتشر 
شد، گفت، طرفین )آمریکا و کره شمالی( درباره برگزاری نشست سوم 
گفت وگو کردند. آنچه مهم و در خور توجه است اینکه، این مذاکرات 
پشت پرده حاصل درک متقابل موضع طرفین در دومین نشست "دونالد 
ترامپ"، رئیس جمهوری آمریکا و "کیم جونگ اون"، رهبر کره شمالی در 
نشست هانوی است. مون ضمن تایید این مطلب که مذاکرات بین دو 
کره نیز از طریق کانال های مختلف در جریان است، تاکید کرد، شرایط 
برای ازسرگیری مذاکرات رسمی درباره خلع سالح هسته ای آماده است. از 
سرگیری مذاکرت کره شمالی و آمریکا روند صلح در شبه جزیره کره را وارد 
مرحله بعدی می کند. تا کنون هر کاری برای تحقق این مساله انجام شده 
است. رئیس جمهوری کره جنوبی در رابطه با نشست هانوی گفت: با 
وجود آنکه این نشست به نتیجه نرسید، آن را شکست محسوب نمی کنم. 
آنچه در آن نشست مورد بحث قرار گرفت، بنای مرحله بعدی مذاکرات را 
بنیان گذاشت. به گفته مون، ترامپ و کیم همواره تمایل خود را به گفت 
وگو نشان دادند و نامه های مبادله شده بین این دو در چند هفته گذشته 
مصداق این امر است. چنانچه همه تاسیسات هسته ای مجتمع یونگ 
بیون، از جمله تاسیسات بازفراوری اورانیوم و غنی سازی اورانیوم منهدم 
شود و این مساله راست آزمایی شود، می توان گفت، خلع سالح هسته ای 
کره شمالی وارد مرحله غیرقابل بازگشت شده است. در صورت حصول 
چنین پیشرفتی، انتظار می رود همکاری اقتصاد بین دو کره، شامل شروع 

دوباره فعالیت مجتمع صنعتی کائه سونگ" دوباره جان بگیرد.
ترامپ در نشست هانوی خواستار چیزی بیشتر از انحالل تاسیسات 
یونگ بی ون در ازای لغو تحریم ها شده بود که این تقاضا با مخالفت 

کیم مواجه شد.
مون باردیگر از آمادگی خود برای دیدار دوباره با کیم خبر داد و افزود، 
مبحث خروج نیروهای آمریکایی از کره جنوبی، هدف غایی کره شمالی در 
راستای برقراری صلحی پایدار در شبه جزیره کره است. من به عزم کیم 

برای خلع سالح هسته ای باور دارم.
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موگرینی:

اینستکس آماده عملیاتی شدن است

80 نماینده کنگره آمریکا خواستار عزل و محاکمه ترامپ شدند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر بر تالش 
برای تداوم اجرای برجام تاکید و با اعالم اینکه سامانه 
"اینستکس" آماده عملیاتی شدن است، ابراز امیدواری 

کرد که این اقدام به پایبندی ایران به برجام کمک کند.
در  )سه شنبه(  روز گذشته  موگرینی" عصر  »فدریکا 
کنفرانس خبری با »شاه محمود قریشی« وزیر خارجه 
پاکستان در بروکسل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون 
مشترک برجام در جمعه این هفته گفت: از زمان امضای 
توافق هسته ای، پس از آغاز اجرای توافق و بعد از تصمیم 
و  ایم  کرده  تالش  هسته ای  توافق  از  خروج  به  آمریکا 
همچنان در کنار کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین 
چین و روسیه و جامعه بین المللی برتداوم اجرای برجام 

اصرار داریم چنانکه تا امروز اینگونه بوده است.
شاید  که  روزها  این  در  کار  این  انجام  به  افزود:  وی 
دشوارترین شرایط )برای برجام( باشد که بتوانید تصور 

کنید، ادامه خواهیم داد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: چنانکه 
خود  درون  در  برجام  هسته ای  توافق  گفته ام  هم  قبالً 
مکانیزم ها و گام هایی دارد که می توان آنها را در موارد 
عدم پایبندی به توافق اجرا کرد. اما تمرکز ما در این روزها 
که شاید دشوارترین روزها برای توافق هسته ای باشد، بر 

حفظ توافق هسته ای و تداوم اجرای کامل آن است.
وی افزود: احتماالً در روزهای آینده بیشتر از ما خواهید 
شنید اما همانطور که می دانید ما با کشورهای عضو کار 
مشروع  تجارت  ادامه  مکانیزم های  برقراری  برای  زیادی 
)مکانیزم  این  که  دارم  اعتقاد  داده ایم.  انجام  ایران  با 
اینستکس( برای عملیاتی شدن آماده است و امیدوارم این 
چیزی باشد که بتواند به تداوم پایبندی ایران به برجام 
کمک کند همانطور که تا کنون پایبند بوده و می خواهیم 

که شاهد تداوم آن باشیم.
در پی تداوم سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران 
تمدید  عدم  نیز  و  برجام  علیه  کشور  این  کارشکنی  و 
معافیت های هسته ای مندرج در توافق هسته ای، جمهوری 
اسالمی ایران ۱۸ اردیبهشت ماه و در سالروز خروج آمریکا 
از برجام طی بیانیه ای از سوی شورای عالی امنیت ملی از 

کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد.

جمهوری اسالمی ایران در واکنش به نقض تعهدات 
طرفهای دیگر برجام و عدم بهره مندی از مزایای پیش 
بینی شده در توافق هسته ای، فرایند کاهش تعهدات خود 
را مطابق شروط پیش بینی شده در توافق هسته ای آغاز 
و تاکید کرد که درصورت انجام نشدن اقدامات جدی و 
عملی مراحل بعدی کاهش تعهدات ایران با جدیت اجرا 
خواهد شد. سید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر 
خارجه در همین ارتباط، عصر سه شنبه در دیدار »لوکاش 
پاریزک« معاون وزیر امور خارجه اسلواکی در تهران، با 
اشاره به صبر راهبردی ایران ظرف یک سال گذشته در 
قبال اقدام غیر قانونی و یکجانبه آمریکا در خروج از برجام 

و نیز تاکید بر تعلل و کوتاهی کشورهای اروپایی در عمل 
به تعهدات خود در توافق برجام گفت: متأسفانه توازن 
موجود میان تکالیف و حقوق جمهوری اسالمی ایران در 
برجام اکنون از بین رفته است و با توجه به وعده های 
تعهدات  اجرای  برای  دلیلی  اروپایی  طرف  نشده  انجام 

یکجانبه ایران باقی نمانده است.
»بهروز کمالوندی« سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز 
با تاکید بر اینکه مهلت دوماهه ایران به طرف های باقی 
مانده در برجام قابل تمدید نیست گفت: اگر اروپایی ها 
حقوق مصرح ما در برجام را به رسمیت بشناسند ما هم 
تعهدات خود را اجرا می کنیم در غیر این صورت برای 

ایجاد توازن از تعهدات خود کم می کنیم.
در همین ارتباط و برای بررسی آخرین تحوالت مرتبط 
با برجام، جلسه کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام 
مشترک »برجام« روز جمعه ۲۸ ژوئن )هفتم تیر( در وین 

تشکیل خواهد شد.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد کمیسیون مشترک 
به ریاست »هلگا اشمید« دبیر کل سرویس اقدام خارجی 
این اتحادیه به نمایندگی از فدریکا موگرینی نماینده عالی 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود و ایران و 
E3+۲ )چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلیس( در آن 

حضور خواهند داشت.

۸۰ نماینده کنگره آمریکا خواستار عزل و محاکمه دونالد 
ترامپ رییس جمهور این کشور شدند .

به گزارش روز چهارشنبه روزنامه »الشرق االوسط«، پس 
از پیوستن شماری جدیدی از نمایندگان گنگره به لیست 
موافقان بررسی روند استیضاح ترامپ، اکنون ۸۰ نماینده 
که آخرین نفر »جیم هیمس« نماینده دموکرات از ایالت 
»کنتیکت« و »جاستین آماش« نماینده جمهوریخواه از 
ایالت میشیگان بودند، موافق این طرح شده و خواستار 

محاکمه وی هستند.
بر اساس این گزارش، با این آمار اکنون بیش از یک 
نفر   ۲3۵ مجموع  در  که  کنگره  در  دمکرات های  سوم 

هستند، خواستار عزل ترامپ هستند.
الشرق االوسط گزارش داد که پیوستن این دو نفر به 
موافقان طرح استیضاح ترامپ بخصوص هیمس که عضو 

کمیته اطالعات در کنگره آمریکا است، بسیار بحث برانگیز 
این کمیته طبق عادت اطالعات سری و  شده، چرا که 
حساسی درباره بسیاری از مسائل دارد. آماش نیز از اولین 
عضو حزب جمهوریخواه در کنگره است که به شکل علنی 

خواستار عزل ترامپ شده است.
هیمس به دنبال موافقت با استیضاح ترامپ با بیان 
اینکه اکنون وقت آن رسیده که کنگره تحقیقاتی را برای 
محاکمه رئیس جمهوری آغاز کند، وی را به توهین به 
حقایق و حمله به مؤسسات امنیتی و اطالعاتی و نادیده 
گرفتن قانون اساسی و فراموش کردن سوگندی که برای 

دفاع از آن یاد کرده، متهم کرد.
الشرق االوسط افزود: اختالف ها میان ترامپ و دمکرات ها 
در کنگره آمریکا اخیراً به دلیل تحقیقات مستمر آنها علیه 
ترامپ و امور مالی وی و خانواده و اطرافیانش افزایش 

یافته و درخواست ۸۰ نماینده برای استیضاح وی مقدمه ای 
برای عزل ترامپ است. اما به رغم افزایش شمار نماینده ها 
و پیوستن اعضای حزب جمهوریخواه به طرح استیضاح 
پیش بینی نمی شود که در آینده نزدیک نمایندگان کنگره 

بررسی این خواسته را آغاز کنند.
»نانسی پلوسی« رئیس کنگره آمریکا و از حزب دموکرات 
از ایالت کالیفرنیا اصرار دارد که شروع روند عزل ترامپ به 
نفع دموکرات ها نیست و باعث افزایش شانس وی برای 

پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ می شود.
به رغم اختالف ظاهری میان پلوسی و »جرالد ندلر« 
رئیس کمیته قضائی کنگره از حزب دموکرات از نیویورک 
درباره مساله عزل ترامپ، اما هر دوی آنها اکنون مخالف 
حال  این  با  بوده  جمهوری  رئیس  علیه  تحقیقات  آغاز 
پلوسی تحت فشار شدید از سوی دموکرات ها در کنگره و 

طرفداران این حزب است.
موافقان  نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی است که 
یافته  افزایش  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ  استیضاح 
است، به طوری که بیش از یک چهارم آمریکایی ها از 

استیضاح وی حمایت کردند.
مولر«  »رابرت  اخیر  سخنان  پی  در  نظرسنجی  این 
مورد  در  بسته شده  پرونده  به  ویژه رسیدگی  بازپرس 
 ۲۰۱۶ جمهوری  ریاست  انتخابات  در  روسیه  مداخله 
آمریکا انجام شد. مولر گفت که اگر تیم وی مطمئن 
این مسأله را  بود که ترامپ مرتکب جرم شده است، 

اعالم می کرد.
صادره  احضاریه های  بتازگی  همچنین  ترامپ  دولت 
انتقادهای  که  امری  گرفته،  نادیده  را  کنگره  طرف  از 

دموکرات ها را در بر داشته است.

آبه: 
سفر به تهران برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران انجام شد

ولیعهد سعودی با رییس جمهوری کره جنوبی دیدار کرد

»شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن در گفت و گو با روزنامه »الشرق االوسط« 
عربستان تاکید کرد: ژاپن همواره خواستار صلح و امنیت در خاورمیانه بوده 
و سفر من به تهران نیز برای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران انجام شد.

آبه، عربستان در این گفت و گو ابراز امیدواری کرد که اجالس سران بیست 
اقتصاد قدرتمند جهان »جی بیست« برای جهان و منطقه نتیجه بخش باشد.

عربستان میزبان بعدی این نشست است که ۲۰ کشور که از نظر تولید 
هستند.  عضو  آن  در  دارند،  را  تولید  باالترین  جهان  در  داخلی  ناخالص 
عربستان به یمن فروش نفت و کسب درآمدهای باد آورده از جمله این ۲۰ 
کشور محسوب می شود. برخی کشورها نیز به عنوان مهمان در نشست جی 

بیست حضور خواهند یافت.
آبه تشویق تجارت آزاد، توسعه اقتصاد جهانی و تحقق توسعه پایدار را از 
جمله اهداف اجالس سران جی بیست عنوان کرد و گفت: به طور خاص 
مسائلی مانند اقتصاد دیجیتال، جامعه پیشرفته، پیری جمعیت، تغییرات 
آب و هوایی و زباله هایی پالستیکی در دریاها در دستور کار این نشست 

خواهد بود.
اجالس سران جی بیست به مدت دو روز در روزهای جمعه و شنبه )۷و 
۸ تیر ماه( برگزار می شود. 3۷ تن از سران کشورهای جهان در این نشست 

حضور می یابند.
 دیدگاه آبه در خصوص خاورمیانه و ایران

وی در گفت و گو با الشرق االوسط درباره وضعیت کنونی آسیای غربی 
)خاورمیانه( گفت: صلح و ثبات در خاورمیانه از مسائل حیاتی جهان می باشد، 

اما در سال های اخیر با پیچیدگی های زیادی مانند حل و فصل بحران سوریه 
مواجه بوده است.

وی افزود: روابط ژاپن با کشورهای آسیای غربی مبتنی بر دین، طایفه، 
قومیت یا تاریخ نیست و توکیو با همه کشورهای این منطقه مناسبات خوبی 
دارد و می تواند با توجه به جایگاه خود در جهان و به منظور تحقق صلح و 

ثبات در منطقه، با آمریکا در بسیاری از مسائل گفت و گو کند.
وی هم چنین در باره سفرش به تهران گفت: تنش ها در خاورمیانه و به ویژه 

در مورد ایران حالت تصاعدی به خود گرفته است، ما معتقدیم باید از تنش 
و درگیری مسلحانه دوری کرد، زیرا صلح و ثبات خاورمیانه، جهان را تهدید 

می کند که این تهدیدی برای ما نیز خواهد بود.
در  کنونی  بحران  و حل  تنش  کاهش  برای  توکیو می خواهد  افزود:  وی 
خاورمیانه نقش موثری داشته باشد و سفر به تهران نیز به همین خاطر 

انجام شد.
نخست وزیر ژاپن در خصوص نتایج این سفر نیز تصریح کرد: ایران باید به 
منظور صلح و امنیت در منطقه نقش سازنده خود را ایفا کند و از چارچوب 
برجام خارج نشود، در همین راستا نیز »حسن روحانی« رییس جمهوری ایران 
تاکید کرد که تهران به دنبال جنگ با واشنگتن نیست و آیت الله »سید علی 
خامنه ای« رهبری عالی جمهوری اسالمی ایران هم تصریح کردند که تهران 

قصد ندارد سالح هسته ای بخرد یا داشته باشد.
وی افزود: در همین خصوص توکیو تالش می کند تا تنش ها میان آمریکا و 
ایران را کاهش دهد، اما در این راه چالش های زیادی وجود دارد و ما همچنان 

با برخی کشورهای منطقه و جهان در این باره همکاری می کنیم.
 موضع آبه در خصوص حمله به نفتکش ها

نخست وزیر ژاپن درباره ارزیابی خود از حمله به نفتکش ژاپنی در خلیج 
فارس، گفت: حمله به نفتکش های ژاپنی در نزدیکی »تنگه هرمز« را تهدیدی 
جدی برای صلح و پیشرفت می دانیم و این حمالت را به شدت محکوم می کنیم 
و همچنان با برخی کشورها، این مساله را بررسی می کنیم تا بتوانیم امنیت 

کشتیرانی بین المللی را تامین کنیم.

"محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی که موضوع دست داشتن وی در قتل 
خاشقچی روزنامه نگار کشته شده عربستانی در ترکیه، بار دیگر به دلیل 
شرکت وی در نشست سران جی ۲۰ در ژاپن مطرح شده است، ساعتی پیش 

با رییس جمهوری کره جنوبی در سئول دیدار کرد.
»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی امروز یکشنبه، پیشاپیش سفر به ژاپن 
به منظور شرکت در اجالس جی ۲۰، وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد 
او در دیدار "مون جائه این" رییس جمهوری کره جنوبی در مورد گسترش 
همکاری در بخش های صنعتی، امور دفاعی، پزشکی و بهداشتی، فناوری های 

اطالعاتی، مخابراتی، ارتباطاتی و انرژی بحث و تبادل نظر کرد.
دو طرف در این دیدار ضمن تاکید بر توسعه همکاری ها در زمینه های 

مختلف، بر تقویت روابط دو جانبه تاکید کردند.
رییس جمهوری کره جنوبی در ابتدای این دیدار گفت از زمانی که دو کشور 
در سال ۱۹۶۲ میالدی روابط دیپلماتیک برقرار کردند، آنها به طور مستمر 
مشارکت و همکاری ویژه خود را ارتقاء داده اند و امیدوارم دو کشور بتوانند 

رفاه و همزیستی متقابل را توسعه دهند.

"مون جائه این" افزود: در راستای سند چشم انداز ۲۰3۰ عربستان سعودی، 
دو کشور می توانند در زمینه های بهداشتی و درمانی، فناوری های اطالعاتی 

و ارتباطی و فرهنگی با یکدیگر مشارکت کنند.
بن سلمان، ولیعهد سعودی نیز گفت: امیدوارم شرکت های دو کشور 
بتوانند روابط استراتژیک و مشارکتی خود را از طریق فعالیت های مختلف 

جلو ببرند.
این سفر در شرایطی انجام می شود که اوزاکا ژاپن میزبان اجالس سران گروه 
بیست در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن )۷و ۸ تیر ۱3۹۸( است ولیعهد عربستان 
پس از پایان سفر دو روزه به کره جنوبی، جهت شرکت در این نشست 
راهی ژاپن خواهد شد. همزمان با سفر بن سلمان به ژاپن، نامزد »جمال 
خاشقچی«، روزنامه نگار عربستانی که پاییز سال گذشته در کنسولگری 
عربستان در استانبول به طرز فجیعی کشته شد از نخست وزیر ژاپن خواسته 

بود که موضوع روشن شدن قتل نامزدش را در اجالس گروه ۲۰ مطرح کند.
سفر بن سلمان به کره جنوبی نخستین سفر وی به این کشور و اولین سفر 

یک ولیعهد سعودی به سئول از سال ۱۹۹۸ است.

و  تجاری کره جنوبی در خاورمیانه  بزرگترین شریک  عربستان سعودی 
بزرگترین فروشنده نفت به این کشور است طبق آمار، کره جنوبی در چهار 

ماه اول جاری میالدی ۱۰۱ میلیون بشکه نفت از عربستان وارد کرده است.
ارزش مبادالت تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۸ میالدی به 3۰.۲ میلیارد 
این  ترتیب عربستان سعودی هشتمین شریک تجاری  این  به  دالر رسید 
کشور است. کره جنوبی عمدتاً کشتی، خودرو، محصوالت دریایی و فوالد به 
کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان صادر می کند و در عوض نفت و مواد 

اولیه محصوالت پتروشیمی از آنها می گیرد.
در سفر ولیعهد سعودی به کره جنوبی قرار است ۸.3 میلیارد دالر تفاهم 
نامه همکاری میان دو کشور امضا شود امروز نیز با حضور مقامات دو کشور، 
تفاهم نامه همکاری میان "آرامکو" شرکت نفت عربستان و "هیواند" شرکت 

خودرو سازی کره جنوبی در مورد سوخت هیدروژنی امضا شد.
کره جنوبی همچنین تمایل دارد در بخش انرژی هسته ای عربستان سعودی 
مشارکت کند و یکی از کشورهایی است که در لیست ریاض برای ساخت 

نیروگاه هسته ای قرار دارد.

روزنامه صبح ایران


