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رایزنی نارندرا مودی با ترامپ درباره ایران 
وزی��ر خارجه هند اع��ام کرد که نخس��ت وزیر 
این کش��ور در دی��دار با دونالد ترام��پ درباره ایران و 
نگرانی های دهلی نو در زمینه انرژی گفت وگو و رایزنی 

کرده است.
دونال��د ترامپ رئی��س جمهور آمریکا ب��ا نارندرا 
مودی نخس��ت وزیر هند در حاشیه نشست گروه 20 
در اوس��اکای ژاپن دیدار و درباره طیف گسترده ای از 
مس��ائل مهم از جمله ایران، مس��ائل امنیتی، مسائل 
تکنولوژیک مربوط به تکنولوژی 5G و روابط دوجانبه 

اقتصادی و دفاعی بحث و رایزنی کردند. 
ویجی گوکال وزی��ر خارجه هند در این زمینه به 
خبرنگاران گفت: »نخس��ت وزیر و دونالد ترامپ یک 
گفت وگوی صریح و س��ازنده برگزار کردند. وی تاکید 
کرد که رهبران دو کش��ور دی��دار و صحبتهای گرمی 

با هم داشتند.
این گزارش افزود: درباره موضوع ایران، نخس��ت 
وزیر هند ب��ر نگرانیهای انرژی دهل��ی نو تاکید کرده 
اس��ت و همچنین نگرانی خ��ود را درباره صلح و ثبات 
در منطقه خلیج فارس به طرف آمریکایی بیان داشته 

است.  فارس 
 سفرا و رؤسای نمایندگی های
 تازه منصوب شده ایران 
فرازنده، نادری، خوش هیکل آزاد و مشعلچی زاده 
اخیرا به عنوان س��فرای جدید ای��ران در برلین، آتن، 
جاکارتا و الجزیره منصوب و »ش��رکت« هم به عنوان 
سرکنس��ول جدید ایران در مونیخ عهده دار این سمت 

شده است.
چندی پیش و با پایان ماموریت تعدادی از سفرا و 
رؤسای نمایندگی های جمهوری اسامی ایران در خارج 

از کشور نفرات جدید جایگزین آنها شدند.  ایرنا 

اخبار

سیاست خارجی ترامپ شکست خورده است
معاون مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید در دولت س��ابق آمریکا اظهارات دونالد 
ترامپ درباره التماس باراک اوباما برای دیدار با رهبر کره شمالی را دروغ خواند 

و گفت: سیاست خارجی ترامپ شکست خورده است.
بن رودز نوش��ت: ترامپ دارد دروغ می گوید. من تمام این هش��ت سال ریاست 

جمهوری اوباما آنجا حضور داش��تم. اوباما هرگز به دنبال دیدار با کیم جونگ اون 
نبود. سیاست خارجی، نمایش تلویزیونی نیست بلکه با واقعیت سر و کار دارد.

مش��اور ارش��د امنیتی دولت س��ابق آمریکا با اش��اره به دیدارهای ترامپ با کیم تصریح 
کرد: گرفتن عکس های یادگاری س��بب خاص ش��دن از ساح های اتمی نمی شود بلکه 

توافق هایی که با دقت مورد مذاکره قرار گرفته اند، این کار را انجام می دهند.
ب��ن رودز افزود: سیاس��ت خارجی ترامپ از کره ش��مالی گرفته تا ای��ران و ونزوئا، یک 

سیاست خارجی شکست خورده است.  صداوسیما 

ایران برای پیروزی جهان اسالم در حال فداکاری است
رهبر شیعیان بحرین گفت: دغدغه امروز جمهوری اسامی تنها برای کشور خود 

نیست و دغدغه جهان اسام را دارد و قطعاً در این راه پیروز می شود.
ش��یخ عیسی قاسم افزود: علم به انسان قدرت می دهد که شرایط را تغییر دهد 
ولی اگر این علم در کنار ایمان نباش��د، به انس��ان ضرر می رسانند؛ علم و ایمان 

باید در کنار هم باش��ند تا باعث س��ازندگی شود و در دانشگاه قم ایمان و علم در 
کنار یکدیگر است و این بسیار ارزشمند است.

رهبر ش��یعیان بحرین بیان کرد: آمریکا امروز با تمام جهالت و دش��منی می خواهد در 
هر عقلی، قلبی و تفکری حضور داش��ته باش��د و در مقابل آن یک جمهوری مبارک به 
نام جمهوری اس��امی ایرانی قرار دارد که نه با زورگویی بلکه با اخاص و بش��ر دوستی 
می خواه��د بر قلب ه��ا، عقل ها و افکار نفوذ پیدا کند و این یک جنگ تمام عیار اس��ت. 

گفتنی است؛ ایران نقش مهمی در عرصه منطقه دارد. فارس 

خود ترامپ هم نمی داند در قبال ایران می خواهد چه کند
وزیر خارجه پیش��ین آلمان با انتقاد از سیاس��ت شکست خورده دولت آمریکا در 
قبال ایران گفت: خود ترامپ و مش��اورانش هم نمی دانند چه کاری می خواهند 

با ایران انجام دهند.
یوش��کا فیشر نوش��ت: در بهترین حالت می توان تصور کرد ترامپ و مشاورانش 

هم نمی دانند که در قبال ایران چه می کنند با اینکه خروج ترامپ از برجام، عمل 
کردن وی به یکی از وعده های انتخاباتی اش بود، اما مش��کل اینجاس��ت که نه خود 

ترامپ و نه مشاورانش اتفاقات بعدی را در نظر نگرفته بودند.
وی با هشدار به واشنگتن درباره اینکه هر درگیری نظامی با ایران نه تنها تلفات بیشتری 
برای آمریکا خواهد داش��ت بلکه نسبت به جنگ های عراق و افغانستان احتمال کمتری 
ب��رای پیروزی دارند، توضیح داد: البته ترامپ به نوبه خود بیش��تر خواس��تار اجتناب از 

جنگ است )ولی( در عین حال فشار را بر نظام ایران بیشینه می کند.  تسنیم 

هر
م

–
–

–

اسکای نیوز:
وپا بازی خطرناکی درباره برجام به راه انداخته است  ار

ش��بکه خبری اس��کای نی��وز در گزارش��ی درباره  رس�انه تحوالت مرب��وط به برجام ط��ی هفته های اخیر و ب�ازي 
برگزاری کمیس��یون مش��ترک برجام در وین نوش��ت: وقت��ی که ایران 
کاهش تعهداتش در توافق هسته ای را آغاز کرد، این کشور هرگز مرگ 

این توافق چندجانبه را که بسیار سخت به دست آمد، فریاد نزد. 
ته��ران نیز مانند دیگر امضاکنن��دگان این توافق که در برجام باقی 
مانده اند به دنبال مرگ برجام نیست حتی با اینکه دونالد ترامپ رئیس 

جمهور آمریکا از این توافق خارج شد.
این گ��زارش افزود: ای��ران می خواهد کش��ورهای اروپایی را تحت 
فش��ار بگذارد تا تاثیر فش��ارهای اقتصادی آمریکا را که به دنبال خروج 
واش��نگتن از برجام و اعمال دوباره تحریم ها افزایش یافته است، کاهش 

دهد و با آن مقابله کند. 
مقام��ات ایران��ی می گویند، ته��ران در ازای لغو تحریم ه��ا و انتفاع 
اقتصادی، محدودیت های هسته ای را پذیرفته اما منافع تهران به دنبال 
خروج آمریکا از برجام به طور محسوسی کاهش و کاهش یافته است. 

اسکای نیوز در ادامه گزارش خود افزود: استراتژی ایران کم در برابر 
کم است، چیزی که آلمان، فرانسه و انگلیس با آن مخالف هستند. 

کشورهای اروپایی توافق هسته ای را به عنوان بهترین راه برای مقابله با 
توانایی های هسته ای ایران و توسعه آن به سمت تسلیحات اتمی می بینند، 
درحالیکه ایران همواره تاکید کرده که برنامه هس��ته ای این کش��ور صرفا 
صلح آمیز اس��ت. این گزارش در ادامه می نویسد؛ پاریس، لندن و برلین از 
اول سال جاری میادی درحال کار بر روی سیستمی برای تجارت با ایران 
هستند که جمعه، نهایی ش��ده است و هدف آن تقویت تجارت بین اروپا 
و ایران بدون حضور شرکت هایی است که از بیم نقض تحریم های آمریکا 

نمی توانند در آن مشارکت کنند.  باشگاه خبرنگاران 

خرمشاد: 
در شرایط فشار مذاکره نمی کنیم

دبیر ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی با تاکید بر  این که در ش��رایط فش��ار مذاکره کردن یعنی سم، نظ�����رگاه
گف��ت:  در ش��رایط فش��ار مذاک��ره نمی کنی��م، ورق را ب��ا مقاومت بر 

می گردانیم و در شرایط برابر اگر الزم شد مذاکره می کنیم.
محمد باقر خرمش��اد در ارزیابی رفتاره��ای دوگانه ترامپ و آمریکا 
در اعمال تحریم و پیش��نهاد مذاک��ره اظهار کرد: اگر بخواهیم روی کار 
ترامپ اس��م بگذاریم، راهبرد او یا ب��ه تعبیر دیگری تاکتیک او، مذاکره 
تحت فش��ار اس��ت، همان طور ک��ه رهبری و رئیس جمهور هم اش��اره 
کردند هیچ آدم عاقلی به مذاکره تحت فش��ار تن نمی دهد این را ما هم 
می دانیم، ترامپ هم می داند منفعت او در این اس��ت که بتواند ما را در 

اوج فشار پای میز مذاکره بیاورد.
وی اف��زود: بنابراین، چنین کاری یعنی این که ما نهایتاً امتیازات را 
باید بپردازیم. البته اگر چنانچه مقاومت کنیم ممکن است رکود قدرت 
اتفاق افتد و در این ش��رایط این فش��ار ترامپ نه تنها برای او اثر مثبتی 

ندارد بلکه اثرات معکوسی را به همراه خواهد داشت.
این اس��تاد دانش��گاه همچنین بیان کرد: در نتیجه اگر قرار باش��د 
احیان��اً مذاکره ای اتفاق بیفتد، باید طرح ها شکس��ته ش��ده و موفقیتی 
نداش��ته باشد، در آن ش��رایط ما از موضع باالتر یا برابر بتوانیم به نقطه 

صفر که در برجام بودیم، برگردیم.
دبی��ر ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی تاکید ک��رد: اکنون به نام 
عقل، ش��رع، منطق، بشریت یا به هر نام دیگری ورود در فضای مذاکره 
در چنین ش��رایطی یعنی آتش زدن همه س��رمایه ای که تاکنون بر اثر 
مقاومت چهل س��اله به دست آورده ایم، مقاومت هم به معنای رفتن به 
س��مت قحطی و گرسنگی نبوده بلکه از توان و ظرفیت داخلی خود در 

تمامی زمینه های استفاده کرده ایم. ایسنا 

گروه دیپلماسی  سخنگوی اس��بق وزارت امور پرون�����ده
خارجه گفت: اروپا رویه کنونی خود را اصاح کند 
یا نکند، تداوم شرایط جاری برای ایران غیر ممکن 

و دور از عقانیت سیاسی است.
درحال��ی اروپا پس از پابان نشس��ت برجام از 
اجرایی شدن اینستکس خبر داد که به قول معاون 
ظریف اینستکس نمی تواند انتظار ایران را برآورده 
کند، به همین دلیل کشورهای اروپایی باید بحث 
صادرات نفتی ما را به صورت جدی در دس��تور کار 

قرار دهند.
البته مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
در پایگاه اینترنتی ش��خصی خ��ود از اعام به راه 
افت��ادن س��ازوکار مالی ب��ا ایران اس��تقبال کرد و 
گفت که هفت کش��ور اروپایی دیگر به اینستکس 

می پیوندند.
به هر ترتیب، با توجه به نهایی شدن سازو کار 
اینس��تکس و اظهارات مقامات سه کشور اروپایی 
عض��و برجام )انگلیس، فرانس��ه و آلمان( مبنی بر 
این که اولین تراکنش های این س��ازو کار در حال 
پردازش اس��ت، به نظر می رس��د که اروپایی ها به 
ص��ورت غیرواق��ع بینانه انتظار دارند ک��ه ایران با 
توج��ه به این موضوع در تصمی��م خود در اجرای 
کاه��ش تعهدات برجامی اش تجدید نظر کند؛ این 
در حالی است که از نظر نماینده ایران در سازمان 
ملل این س��ازو کار در وضعیت فعلی مانند ماشین 

زیبایی است که بنزین ندارد.

در همین رابطه س��ید محمد علی حسینی در 
پاسخ به این سوال که چرا اروپایی ها در مدت زمان 
تعیین شده از س��وی ایران، اقدام خاصی در قبال 
تعهدات برجامی خود انجام ندادند، اظهار داش��ت: 
چن��د علت را در این خصوص دخیل میدانم، علت 
اول، این است که نگاه اروپا به برجام و ادامه حیات 
آن نگاهی منفعت طلبانه است؛ یعنی، بهره برداری 
حداکثری در ازای هزینه حداقلی نزدیک به صفر.

وی گف��ت: علت دوم، ناتوانی و ضعف مفرطی 
است که بر مجموعه اتحادیه اروپا در قبال یکجانبه 
گرای��ی و زورگویی آمریکا س��ایه افکنده و آنان را 
ب��رای اتخاذ ه��ر تصمیم س��ازنده ای زمین گیر و 
متوقف کرده اس��ت. این نقطه ضع��ف عمده اروپا 
البت��ه اعتب��ار و مزیت آن��ان را زیر س��وال برده و 

جایگاه آنها را تنزل بخشیده است.
روابط ای��ران و اروپا به طور مرتب تحت تأثیر 
تحوالت ریز و درش��ت جهانی ق��رار می گیرد و از 
یک س��امان و نظام نس��بی بی بهره است حسینی 
افزود: نامشخص بودن نقشه راه و سردرگمی طرف 
اروپایی در چگونگی تعامل و همکاری با جمهوری 
اسامی ایران در مناس��بات دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی را می توان علت سوم دانست. این مسئله 
باعث می ش��ود تا روابط ایران و اروپا به طور مرتب 
تحت تأثیر تحوالت ریز و درشت جهانی قرار گیرد 

و از یک سامان و نظام نسبی بی بهره باشد.
س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه تصریح 
ک��رد: علت چهارم آنکه بی عمل��ی و انفعال طرف 

اروپای��ی، فرصتی را عاوه بر آمریکا، برای برخی از 
کشورهای مرتجع و افراط گرای منطقه و همچنین 
رژیم صهیونیس��تی ایجاد کرده ت��ا روابط ایران و 

اروپا را مختل کنند.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا اروپایی ها با 
اجرای��ی کردن گام دوم اقدام��ات متقابل ایران در 
برج��ام اقدامی خواهند کرد؟ بی��ان کرد: در وهله 
اول، ماه ها پس از وعده اروپا، هنوز هیچ چشم انداز 
روشنی برای عملیاتی شدن اینستکس وجود ندارد. 
دوم آنکه اینستکس حتی در صورت اجرایی شدن 
به دلی��ل آنکه محدود و منحصر ب��ه مواد غذایی، 
دارو و تجهیزات پزشکی است، عمًا در حوزه های 
دیگر مانن��د خرید و فروش نفت و مبادالت بانکی 
ناکارآم��د اس��ت. مهم تر اینکه اروپاییان ش��اید به 
دلیل ماحظاتی که در رابطه با آمریکا دارند، اعام 
کرده اند که با ارائه اینس��تکس و اجرایی شدن آن، 

قصد دور زدن تحریم ها را ندارند.
سفیر اسبق ایران در ایتالیا گفت: اروپا با انجام 
تعه��دات برجامی خود و همچنی��ن جدیت در باز 
کردن کانال مالی و بانکی مناس��ب و خرید نفت از 
ایران، بسیار بهتر از گذشته می تواند همکاری های 

خود با جمهوری اسامی را تداوم و تعمیق دهد.
ب��ازی دوگانه اروپا در قبال برجام و خودداری 
آنان از انجام تعهدات برجامی در کنار تأثیر پذیری 
حداکثری از تصمیمات ایاالت متحده، نفس برجام 
را به شماره انداخته است حسینی در پاسخ به این 
س��وال که اگر برجام برای اروپ��ا به دالیل امنیتی 

اهمی��ت دارد و آن را تنه��ا دس��تاورد دیپلماتیک 
خ��ود می دانند، چرا برای حف��ظ آن اقدامی انجام 
نمی دهند، اظهار داشت: بازی دوگانه اروپا در قبال 
برجام و خودداری آن��ان از انجام تعهدات برجامی 
در کن��ار تأثیر پذی��ری حداکث��ری از تصمیمات 
ایاالت متحده، نفس برجام را به ش��ماره انداخته و 
راهی جز کاهش و یا توقف تعهدات یکجانبه ایران 

باقی نگذاشته است.
وی ادام��ه داد: اینکه اقدامات آتی ایران، اروپا 
را وادار به تغییر رویکرد و اصاح رفتار خواهد کرد 
یا نه، صرفاً بس��تگی به خود اروپا و میزان اهمیت 

برجام برای آنها دارد.
س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه تصریح 
کرد: اروپا رویه کنونی خود را اصاح کند یا نکند، 
تداوم شرایط جاری برای ایران غیر ممکن و به دور 

از عقانیت سیاسی است.
حس��ینی افزود: خود اروپا نی��ز برجام را یکی 
از دس��تاوردهای دیپلماتیک می داند و در مواضع 
اعامی خود نیز همواره بر حفظ آن اصرار دارد اما 
هیچ نکت��ه مثبتی در رفتار و عملکرد آنان در این 

خصوص مشاهده نمی شود.
وی تصری��ح ک��رد: مهمترین دلی��ل این امر، 
منفع��ت طلبی یکجانب��ه و فقدان اراده سیاس��ی 
الزم برای تأمین حقوق مشروع و قانونی ایران، در 

چارچوب برجام است .
اروپ��ا رویه کنونی خود را اصاح کند یا نکند، 
تداوم ش��رایط جاری برای ای��ران غیر ممکن و به 
دور از عقانیت سیاسی است سفیر اسبق ایران در 
ایتالیا در خصوص نقش و اهمیت روسیه و چین و 
لزوم گسترش روابط تجاری با این دو کشور، گفت: 
نقش این دو کش��ور در مجموع خوب و مؤثر بوده 
و حداقل می ت��وان گفت از جانب مقامات ذی ربط 
کش��ور و همچنین اعضای هیأت نظارت بر برجام، 
نکت��ه منفی پیرامون عملک��رد و تعامل طرف های 

روسی و چینی با کشورمان شنیده نشده است.
وی ادامه داد: برای غلبه بر موانع و مش��کاتی 
که واش��نگتن باعث و بانی بی خرد آن بوده است، 
این یکی از ضرورت ها و اولویت هایی اس��ت که در 
ش��رایط کنونی منطق��ه ای و بین المللی باید مورد 

توجه قرار گیرد. مهر 

سفیر اسبق ایران در ایتالیا:

تداوم شرایط جاری با اروپا غیرممکن خواهد بود
اینستکس ناکارآمد است

القدس  فرامنطق��ه ای  روزنام��ه  العرب��ی در یادداش��تی ب��ه قلم راهب�����رد
عبدالحلیم قندیل، نویس��نده مصری با عنوان جنگی 
علیه ایران در کار نیس��ت، تاکید کرد، دالیل ناتوانی 

آمریکا در جنگ علیه ایران را برشمرد.
در این یادداش��ت آمده است: جنگ لفظی میان 
واش��نگتن و تهران در آینده قابل پیش بینی، متوقف 
نخواهد ش��د، اما یک جن��گ نظامی تمام عیار هرگز 
رخ نخواه��د داد. حتی اگ��ر درگیری های پراکنده ای 
رخ دهد، یا واش��نگتن از کوره در برود و به حماتی 
گزینش��ی و موضعی متوس��ل ش��ود تا دونالد ترامپ 
رئیس جمهور ایاالت متحده را از تحقیر شدن بیشتر 

زیر فشار حمات لفظی ایرانی ها نجات بدهد.
نویسنده تصریح کرد: ترامپ نمی تواند یک جنگ 
تمام عیار را علیه ایران راه اندازد، نه به این دلیل که 
او نمی خواه��د، بلکه به این خاطر ک��ه نمی تواند. او  
ب��ه مردم آمریکا قول داده اس��ت این کش��ور را وارد 
جنگ تازه ای نکند. او دولت های پیش��ین کاخ سفید 
را ه��م به دلیل جنگ در افغانس��تان و عراق و به بار 
آوردن هزینه ه��ای هفت تریلیون دالری برای آمریکا 
و نداشتن عوایدی برای آمریکا سرزنش کرده است. 

در حالی که به تخمین ترامپ، آمریکا می توانست 
با تس��لط بر ذخایر نفت عراق بیش از پانزده تریلیون 
دالر به دس��ت آورد که به نظ��ر ترامپ چنین اتفاقی 

رخ نداده اس��ت، بلکه منابع مالی و انسانی آمریکا در 
این دو جنگ بشدت فرسوده شده است.

قندی��ل اف��زود: از همی��ن رو ورود ب��ه جنگ��ی 
مش��ابه با ایران در محاس��بات ترامپ بس��یار بدتر از 
جنگ های عراق و افغانس��تان خواه��د بود. جمعیت 
ایران از جمعیت افغانس��تان و عراق روی هم بیشتر 
است و مساحت جغرافیایی ایران چند برابر مساحت 

افغانستان و عراق روی یکدیگر است.
القدس العربی نوش��ت: ایران دارای مرز زمینی و 
دریایی با 15 کشور همسایه است و حمله زمینی به 
ایران،  نیاز به حداق��ل نیم میلیون نظامی آمریکایی 
دارد که فرات��ر از توان آمریکا برای بس��یج نظامیان 
خود در منطقه اس��ت،که این ام��ر اهتمام ترامپ در 
رد حمله زمینی به ایران را نش��ان می دهد حتی اگر 
در لفاظی های مس��خره خود تهدید به نابودی ایران 
می کن��د. کما اینکه قب��ا از نابودی کره ش��مالی یا 
مداخل��ه نظامی برای س��رنگونی حکوم��ت مادرو در 
ونزوئا س��خن می گفت و هیچ گاه جرأت نکرد نه با 
پیونگ یانگ و نه با کاراکس چنین کاری کند و هرگز 
هم علیه ایران که قدرتی بس��یار بزرگ تر از آنهاست، 

دست به چنین اقدامی نخواهد زد.
نویس��نده با تاکید بر اینکه ترامپ خواهان تجربه 
شکست تازه ای در سیاست خارجی خود نیست، افزود: 
او نمی خواهد دس��تاوردهایی را که از نوع ش��کوفایی 

نسبی اقتصاد آمریکا و افزایش میانگین رشد و اشتغال 
و س��رمایه گذاری داخلی حاصل کرده متاثر از جنگ 

کند و آینده سیاسی خود را به خطر اندازد.
وی افزود: از همین رو وضعیت نه جنگ نه مذاکره 
در تعامل ب��ا تهران درهای خزانه  عرب های حاش��یه 
خلی��ج فارس  را ب��ه روی آمریکا باز می کند تا هر چه 
می خواهد برگیرد عاوه بر صدها میلیارد دالری که تا 
حاال گرفته تا زب��ان از عرب ها حمایت کند، در حالی 
که هیچ گاه در عمل هیچ گاه وفاداری خود را نش��ان 
نداده است. بخصوص اگر واشنگتن جنگی فراگیر علیه 
ایران به راه اندازد هیچ کدام از کشورهای عرب حاشیه 
خلیج ف��ارس از پیامدهای آن در امان نخواهند بود و 
ضمانتی برای امنیت اس��رائیل و پایگاه های آمریکا در 

عراق و کرانه خلیج فارس وجود ندارد.
نویس��نده مصری با بیان اینکه هیچ چیز بیشتر از 
تش��یع ضامن ثبات داخلی ایران نیست، تاکید کرد: در 
ایران اقوام مختلفی هستند که وجه مشترک بیشتر آنها 
پیروی از مذهب تشیع است و غالب ایرانی ها را شیعیان 
تش��کیل می دهند. خط��ری، بقای نظام��ی جمهوری 
اس��امی ای��ران را در آین��ده قابل پی��ش بینی تهدید 
نمی کند. هیچ جنگ فراگیری علیه ایران درکار نیست 
و اگر حماتی پراکن��ده و متقابل صورت گیرد به نظر 
می رسد تهران برنده آن خواهد بود و نظام آن محبوبیت 

بیشتری در منطقه پیدا خواهد کرد.  فارس 

ملت ایران متحدتر از همیشه با خطر بیگانگان مقابله می کند


