
 همکاری روسیه با ایران 
نیازی به اجازه آمریکا ندارد

س��فیر روس��یه در ایران، روسیه را کش��وری مستقل 
توصی��ف و عنوان کرد که این کش��ور برای همکاری با 
ایران نیازی به اجازه ای از سوی آمریکا و یا هیچ کشور 

دیگری ندارد.
لوان جاگاریان عملیات ساخت واحد دوم نیروگاه بوشهر 
را یک��ی از مهم ترین پروژه های همکاری دوطرفه میان 
روسیه و ایران توصیف کرد و افزود: کشورهایی همانند 
آمریکا به روسیه فش��ار می آورند تا همکاری خود را با 
ایران نه تنها در این زمینه، بلکه در س��ایر بخش ها نیز 
متوقف کنیم اما باید بگویم که روسیه، کشوری مستقل 
است و سیاست خارجی مستقل خود را دنبال می کند. 
روسیه کشوری نیست که بخواهد برای همکاری خود با 

ایران از فرد و یا کشوری به ویژه آمریکا اجازه بگیرد.
س��فیر روس��یه در ایران در خصوص خ��روج یک طرفه 
آمری��کا از معاهده برج��ام و واکنش روس��یه در قبال 
اقدام احتمالی آمری��کا و متحدانش برای ارجاع پرونده 
هس��ته ای ایران به ش��ورای امنیت گفت: روسیه، چین 
و دیگر کش��ورهای اروپایی ت��اش خواهند کرد تا این 
س��ناریوی منفی محقق نش��ود. همه دنیا می دانند که 
این معاهده در خطر اس��ت و تنها کش��ور مسئول این 
فاجعه، آمریکاس��ت. ما  اقدام آمری��کا در خروج از این 
توافق بین المللی را محکوم می کنیم. آمریکایی ها در این 
موضوع، قوانین بین المللی آشکار را نقض کردند و ایران 
مجبور شد اقداماتی را در این زمینه انجام دهد چرا که 
راه دیگری پیِش روی آن وجود نداش��ت و نفعی از این 

توافق عاید ایران نشد.
وی ادام��ه داد: روس��یه به هم��راه چی��ن تمامی تاش 
خود را برای حفظ برج��ام به کار می بندد و در این راه، 
کش��ورهای آزاد اتحادیه اروپا به ما ملحق خواهند شد 
و از م��ا حمایت خواهن��د کرد. اگرچه این کار بس��یار 
سخت اس��ت اما ما همکاری های خود را با ایران ادامه 
می دهیم. ایران بارها تعهد خود را به این توافق نش��ان 
داد و چندین بار نیز آژانس بین المللی انرژی  اتمی، بر 

این مسئله صحه گذاشت.
وی در خص��وص عدم پایبندی کش��ورهای اروپایی به 
تعهداتش��ان در برجام و اقدامات روسیه برای حفظ این 
معاهده گفت: همان طور که پیش��تر نیز اش��اره کردم، 
هم��کاری ما با ای��ران در زمینه ه��ای مخلتف همانند 
ساخت نیروگاه هسته ای جدید در بوشهر ادامه خواهد 
داش��ت. همچنین پروژه ه��ای بزرگی را نی��ز در پیش 
داریم که از جمله آن ها می توانم به برقی سازی راه آهن 
گرمس��ار �� اینچه برون و راه اندازی نیروگاه حرارتی در 
هرمزگان اشاره کنم، عاوه بر این ها، پروژه های دیگری 
نی��ز وجود دارد که با طرفی��ن ایرانی در خصوص آن ها 
مذاکره کردیم و این ها نش��ان می ده��د که روابط ما با 

ایران همانند قبل روال عادی خود را طی می کند.
وی درباره گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی 
خود گفت: در این مسئله، آمریکا را باید مقصر دانست 

زیرا این آمریکا بود که ابتدا از برجام خارج شد. 
 پرس تی وی

از نگاه دیگران 

پاسخگویی به نمایندگان ملت را وظیفه خود می دانیم
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ایران با گرامیداش��ت روز مجل��س، عنوان کرد: 

پاسخگویی به نمایندگان ملت را وظیفه خود می دانیم.
سید عباس موسوی نوشت: هزاردستان بهارستان یک تن بیش نبود، اما سکوت 
س��رد زمس��تان را در هم شکست. صدای ش��هید مدرس آواز خوش الحان ملت 

گرفت��ار در زنجیر بود. پاس��خگویی به نمایندگان مل��ت را وظیفه خود می دانیم؛ 
همانگون��ه که دکتر ظریف پاس��خگوترین وزی��ر به مجلس بودن��د.روز مجلس را به 

نمایندگان ملت در همه ادوار تبریک می گویم.
موسوی چهارم آذر ماه و در نشست هفتگی با خبرنگاران نیز روز مجلس را گرامی داشت 
و بر نقش و جایگاه مجلس تاکید و عنوان کرد: هم دولت و هم وزارت خارجه همیش��ه 
تعامل گس��ترده و سازنده و خوبی با نمایندگان مجلس داشته و آقای ظریف کمتر وزیر 

خارجه  بعد از انقاب که اینقدر به مجلس پاسخگو بود.  تسنیم 

نگرانی وزیر جنگ صهیونیستی در قبال ملت ایران 
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی با انتش��ار ویدئویی از متخصصان سراس��ر جهان 

خواست زمینه های دسترسی ایرانی ها به شبکه های اجتماعی را فراهم کنند.
نفتالی بنت در یک پس��ت ویدئویی که به فارس��ی نیز ترجمه شده است گفته، 
بیایید برای یک هدف متحد ش��ویم؛ برای کمک به رنج طوالنی مردم ایران در 

دسترسی به شبکه های اجتماعی.
اشاره وزیر جنگ اسرائیل به اغتشاشات و آشوب های اخیر در ایران است که به دنبال 

س��وء استفاده عده ای از بستر ش��بکه های اجتماعی برای تخریب و ناآرامی، دسترسی به 
اینترنت در برخی مناطق محدود ش��د و بعد از آرام شدن شرایط، مجددا دسترسی ها به 
اینترنت برقرار ش��د. وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی در ادامه اظهارات خود مدعی شده، 
چقدر یک رژیم باید از مردمش بترس��د که اجازه دسترسی آنها به شبکه های اجتماعی 

نظیر فیس بوک، توئیتر و دیگر شبکه ها را سلب کند!  فارس 

ضریب موفق بودن سفر بن علوی به تهران باالست
کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: نزدیک بودن مذاکرات برجامی و طرح صلح 

هرمز، اهمیت سفر بن علوی به تهران را چندبرابر کرده است.
موس��وی با بیان این که کشور های منطقه به ۳ دلیل اجرای طرح صلح هرمز را به 
تعویق انداختند، ادامه داد: تاثیرگذاری تحریم های آمریکا جهت تضعیف نظام مقدس 

جمهوری اس��امی ایران، به سرانجام رسیدن آشوب های اخیر که هر دو به بن بست 
رسید و تحوالت منطقه مانند آشوب های عراق و لبنان هم به نفع آن ها پیش نرفت پس 

به سمت برقراری ارتباط با ایران حرکت کردند. او با بیان این که امروز عربستان در یمن به 
بن بست رسیده و پشیمان از گذشته قصد برقراری ارتباط با جمهوری اسامی ایران را دارد، 
تصریح کرد: با این که وزیر امور خارجه عمان در هر بار سفرخود به ایران می گوید هیچ پیامی 
ندارد، اما این سفر می تواند حامل دو پیام باشد؛ اول در خصوص ایران و آمریکا و دیگری بحث 

ارتباط ریاض با تهران که بعد از مدتی مشخص می شود.  باشگاه خبرنگاران 

اقتصاد های رقیب، اختافات سیاس��ی ریش��ه دار 
و وابس��تگی های امنیت��ی کش��ور های عرب حوزه 
خلیج فارس به غرب که بقای نظام سیاس��ی آن ها 
را تضمین می کند، اجازه ش��کل گیری مناس��باتی 
مشابه روابط اعضای اکو با یکدیگر را در این منطقه 

نمی دهد.
محمدجواد ظریف سه شنبه هفته گذشته در آیین 
روز س��ازمان همکاری اقتصادی »اکو« گفت: ایران 
معتقد به سیاس��ت همس��ایگی قدرتمند است. ما 
معتقدیم با داشتن همسایه های قوی قادر خواهیم 
بود بس��یار بهتر و با سهولت بیشتر به اهداف خود 
برس��یم تا اینکه بخواهیم این اهداف را به تنهایی 
محقق کنیم. وی با اشاره به طرح امید یا طرح صلح 
هرمز که اخیرا توس��ط حجت االسام و المسلمین 
حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه 
ش��د، بیان کرد: ایران عاقه مند اس��ت همان نوع 
روابطی را که با س��ایر ش��رکای خود در اکو دارد، 
حف��ظ کرده و به ش��رکای خ��ود در خلیج فارس 
تس��ری دهد. عاقمندی ایران به بهبود مناسبات 
و ایجاد پیوند های مختلف با کش��ور های پیرامونی 
به وی��ژه ح��وزه خلیج ف��ارس، همواره از س��وی 
مقامات جمهوری اس��امی به ویژه وزارت خارجه 
در چهل س��ال گذشته تکرار شده است. در همین 
راس��تا تا پیش از ارائه طرح صلح هرمز، جمهوری 
اس��امی دست کم سه پیش��نهاد دیگر برای ارتقا 
همکاری های امنیتی در خلیج فارس تحت عناوین 
مجمع گفت وگوی منطقه ای )۲۰۱۴(، طرح صلح 
یم��ن )۲۰۱۵( و پیم��ان منطق��ه ای ع��دم تجاوز 

)۲۰۱۹( مطرح کرد که تاکنون راهگشا نبودند.
در همی��ن حال بیان عاقه مندی ایران به تس��ری 

روابطی از جنس روابط کشورمان با اعضای اکو در 
حوزه خلیج فارس، آرمان سیاسی دیگر است که در 

اینجا به امکان شکل گیری آن پرداخته می شود.
در این باره محمدعلی مهتدی دیپلمات بازنشسته 
وزارت خارج��ه و تحلیلگر مس��ائل جهان عرب به 
خبرنگار میزان گفت: »از ابت��دای پیروزی انقاب 
اس��امی در ایران، مقامات کشورمان این پیشنهاد 
را به کش��ور های عربی خلیج فارس ارائه دادند که 
نظام امنیت در این منطقه بایس��تی با تش��کیات 
کش��ور هایی صورت بگی��رد در این ح��وزه دارای 
خط س��احلی هس��تند. اما در چهل سال گذشته 
کش��ور های عربی تحت فش��ار آمریکا، انگلیس و 

فرانسه با این طرح مخالفت کرده اند.«
واقعیت سیاس��ی حاکم در خلیج فارس، وابستگی 
امنیتی-نظامی کش��ور های عرب ای��ن منطقه به 
غرب به ویژه آمریکاست. این مساله علی رغم برخی 
اقدامات اخیر عربستان در حوزه اصاحات اقتصادی 
و یا بعضی ماجراجویی ه��ای منطقه ای همواره در 

حال تشدید است.
جغرافی��ای کوچک پنج کش��ور از ۶ کش��ور عضو 
شورای همکاری خلیج فارس و دارای خط ساحلی 
در خلیج فارس، ماهیت غیرمردمی بودن سیستم 
سیاس��ی در آنها، تک محصولی بودن و همچنین 
تبلیغات روزافزون و گسترده ایران هراسی از سوی 
غرب موجب شده است تا سردمداران این کشور ها 

امنیت خود را به همکاری با غرب پیوند بزنند.
نکته مهم دیگر در بررسی این مساله که آیا امکان 
ش��کل گیری روابطی مشابه مناس��بات اکو در بین 
کش��ور های خلیج فارس، در ماهیت این تعامات 
است. در این خصوص حسن هانی زاده، کارشناس 

مس��ائل عرب به میزان گفت: رابطه ایران با اکو بر 
مبنای مناس��بات اقتصادی پایه ریزی ش��ده است 
و فض��ای حاکم بر ۱۰ عضو این س��ازمان امنیتی 
نیس��ت. اما نوع روابط در خلیج فارس سیاس��ی-

امنیتی و تابع سیاست های آمریکا است.
وی ارس��ال برخی س��یگنال های عربس��تان برای 
همکاری با ایران را هم از روی ناچاری س��عودی ها 
دانس��ت و تصریح ک��رد: »این اقدام��ات در جهت 
ت��اش ریاض ب��رای خروج از بحران اس��ت. اما در 
نهایت عربستان یکی از اضاع مثلث آمریکا، رژیم 
صهیونیستی محسوب می شود و بنابراین تا زمانی 
هم که این پیوند باقی است و رویکرد آمریکا نسبت 
به کش��ورمان تهاجمی باشد، امکان برقراری روابط 

پایداری بین تهران-ریاض نخواهد بود.
ام��ا در کنار عوامل مذکور که موانع بس��یار بزرگی 
در جهت ایجاد مناس��باتی مش��ابه آنچ��ه در اکو 
برقرار اس��ت، باید به نوع روابط کش��ور های عرب 
منطقه نیز اشاره کرد. در حال حاضر در اکو ایران، 
ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 
حضور دارند. به رغم وجود برخی اختافات سیاسی 
بین اعض��ا، هیچ یک از این کش��ور ها نس��بت به 
دیگری احساس خطر استیا ندارد. اگرچه ممکن 
اس��ت این نگاه در برخی از رهبران کشور های تازه 
استقال یافته عضو اکو وجود داشته باشد که اعضا 
موسس آن یعنی ایران، ترکیه و پاکستان به کمک 
اقتصاد های قوی تر خود تاش دارند ساختار موجود 
را در جهت منافع حداکثری شان هدایت کنند؛ اما 
این نگاه عمومیت ندارد و در طبقه بندی ترس از بقا 
قرار نمی گیرد. این در حالی است که میان ۶ کشور 
ش��ورای همکاری خلیج فارس )عربستان، بحرین، 
امارات متحده عربی، قطر، کویت و عمان( همواره 

نگرانی های امنیتی جدی وجود دارد.
 باشگاه خبرنگاران 

نخست وزیر کویت تأکید کرد که موفقیت ابتکار 
صلح ایران، به روابط تهران با کشورهای جهان و 

فراهم شدن شرایط مناسب بستگی دارد.
صب��اح الخالد گفت که اس��اس طرح صلح هرمز 
ی��ک مس��ئولیت منطق��ه ای اس��ت، همچنانکه 
طرح ه��ای دیگ��ری اع��م از ط��رح »نگهب��ان« 
پیش��نهادی آمریکا، طرح اروپا و روسیه در این 

باره وجود دارد.
وی اف��زود: برای اینکه طرح ای��ران مقبول واقع 
ش��ود بایستی رابطه تهران با کشورهای )جهان( 
یک رابطه طبیعی باش��د و موفقیت طرح ایران 

نیز به فراهم شدن شرایط مناسب نیاز دارد.
پیش��تر روزنامه کویتی»الجریده« به نقل از یک 
مس��ئول کویتی که به نام او اشاره ای نشده بود، 
نوش��ت که رایزنی ها درباره »طرح صلح هرمز« 
همچن��ان ادام��ه دارد و کوی��ت هن��وز موضع 
مش��خصی در این باره اتخاذ نکرده و پیش بینی 
می شود که پاسخ نهایی به این طرح در نشست 

ش��ورای همکاری خلیج فارس که دسامبر آینده 
در ریاض برگزار خواهد شد، اعام شود.

س��ید عباس موس��وی س��خنگوی وزارت امور 
خارجه ایران اخیرا از پاس��خ مثبت سه کشور به 
نامه رئیس جمه��ور درباره طرح صلح هرمز خبر 
داد و گفت که نامه ای که به س��ران کش��ورهای 
ذیربط در منطقه یعنی ش��ش کش��ور حاش��یه 

خلی��ج فارس و ع��راق دادیم، دو س��ه کش��ور 
پاس��خ مکتوب ب��ه نامه رئیس جمه��ور دادند و 
بقیه هم در حال بررس��ی هس��تند. قرار اس��ت 
در مکانیس��م دس��ته جمعی طرح ایران بررسی 
ش��ود که امیدواریم این اقدام��ات نتیجه دهد و 
باب همکاری منطقه ای بین ایران و کش��ورهای 
حاش��یه جنوبی خلیج فارس باز شود که از سوء 

اس��تفاده بیگان��گان در این منطق��ه جلوگیری 
کنیم.

از سوی دیگر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان 
فردا دوشنبه به تهران می آید و گفته می شود که 
او در این س��فر موافقت کش��ورش با طرح صلح 
هرم��ز را به مقامات ای��ران اب��اغ خواهد کرد. 
گفتنی اس��ت؛ جمهوری اس��امی ایران نقشی 
مه��م و اثر گذار در معادالت منطقه دارد و حتی 
دشمنان جمهوری اسامی ایران به این موضوع 
اذعان دارن��د از این رو بر صل��ح و ثبات امنیت 

کشورها تاکید ویژه ای دارد.  فارس 

گزارش

صدرالحسینی معتقد اس��ت؛ نماینده ارشد جمهوری اسامی 
در پرونده هسته ای این پیام را طرف های اروپایی ارسال نمود 
که  برجام نافرجام شده است و ملت ایران نتوانسته منافعی از 
این توافق کس��ب کند؛ این جمله کلیدی معاون وزیر خارجه 
تکلیف مردم ایران و دولتمردان غربی را روشن نمود و به همه 
خ��وش بینان به توافق نامه برجام عدم س��ود آوری این توافق 
برای دولت و ملت را آش��کار و اثبات نمود اروپایی ها نیز مانند 
آمریکا بی تعهد اس��ت و به تعهدات خود دریک بازی برد- برد 

عمل نمی نماید.
اخیرا معاون سیاس��ی وزی��ر خارجه پس از رایزن��ی دوجانبه 
ب��ا همتای چینی در نشس��ت خبری مش��ترک برجام را یک 
دس��تاورد دیپلماس��ی بین المللی خواند که کشورهای جهان 

نسبت به رعایت و حفظ آن مسئولیت دارند.
س��یدعباس عراقچی افزود: برجام یک توافق منطبق با شورای 
امنی��ت اس��ت و قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنی��ت این توافق 

بین المللی را تصویب کرده است. 
عراقچی تصمیم آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت 
س��ازمان ملل برای خ��روج از این تواف��ق بین المللی را نقض 

مصوبه شورای امنیت برشمرد.
معاون سیاس��ی وزیر خارج��ه ایران همچنی��ن گفت: کاهش 
تعه��دات ایران در قالب برجام به معن��ای خروج از این توافق 
نیس��ت، بلکه نجات این توافق اس��ت و بر اساس ماده ۳۶ این 
توافق، طرف ها توانایی س��ازماندهی س��از و کار حل اختافات 
برای چنین مسائلی را دارند. وی همچنین یادآور شد: علیرغم 
خ��روج آمریکا از برجام و ع��دم تامین منافع ای��ران به دلیل 
اجرای این تواف��ق، ایران قبل از اینکه کاهش تعهدات خود را 

در برجام آغاز کند به مدت یک سال در برجام باقی ماند.
پیشتر نیز راقچی در مصاحبه با پایگاه خبری ان .آر .سی. هلند 
درباره ش��رایط فعلی برجام گفت: برجام اکنون در ش��رایطی 
ش��بیه مراقبت ویژه به س��ر می برد. ایران تاکن��ون هزینه های 
خ��ود ذیل برج��ام را پرداخته و اکنون نوب��ت طرف های دیگر 
برجام اس��ت که ای��ن کار را انجام دهند. م��ا قبول کردیم که 
برنامه هس��ته ای خود را محدود کنیم، اما به عوض هدف فشار 

حداکثری آمریکا قرار گرفتیم، در این شرایط طرف های دیگر 
برجام بای��د راهکارهای عملی برای رهای��ی ایران از تحریم ها 
بیندیش��ند. وی اف��زود: کش��ورهای اروپای��ی می گوین��د که 
می خواهند برجام را حفظ کنند، اما آنها تاکنون نشان داده اند 
ک��ه نمی توانند یا نمی خواهند در برابر تس��لط آمریکا بر نظام 

مالی اروپا مقاومت کنند.
عراقچ��ی ادامه داد در اینج��ا می خواهم تأکید کنم که یکی از 
درس هایی که ما از مس��ائل اخی��ر پیرامون برجام گرفتیم این 
است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، اعمال تحریم های 
جدید اس��ت. اگر قرار است که اوضاع همچنان این گونه باشد، 
ش��اید ما نیز مجبور به تغییر رویه ش��ویم. در مورد اینکه رویه 

م��ا به چه صورت تغییر خواهد کرد فعًا نمی توانم بگویم. درس 
دیگری که گرفتیم این اس��ت که مقاوم��ت بیش از تمایل به 

همکاری جواب می دهد.

پیام عراقچی به دولتمردان اروپایی 
در همین رابطه دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاس��ت خارجی در خص��وص اظهارات اخی��ر آقای عراقچی 
گفت: با توجه به اینکه روزش��مار بازگش��ت به شرایط قبل از 
برجام با س��رعت هرچه تمام تر پیش م��ی رود اظهارنظرهایی 
گوناگون بیان می گردد، آخرین اظهار نظر معاون سیاسی وزیر 
خارجه برای تحلیلگران سیاس��ی بسیار جالب و بسیار شگفت 

انگیز جلوه نمود؛ معاون محترم سیاسی وزارت خارجه دو روز 
پی��ش اعام نمود در هلند هرچه قدر برای انجام توافق برجام 
صبر کردیم خس��ارات بیش��تری به ایران وارد شد؛ این جمله 
کلیدی نش��ان از بی تعهدی آمریکا و کش��ورهای اروپایی عضو 

برجام به شما می رود.
وی افزود: در حقیقت این جمله بسیار مهم که با واقعیت های 
موجود نیز کاما تطبیق دارد نش��انه بصیرتی عمیق از دشمن 
نش��انی آقای عراقچ��ی دارد؛ در واقع معاون سیاس��ی وزارت 
خارج��ه در حال آماده کردن اذهان کش��ورهای اروپایی برای 
برداش��تن گام پنج��م جمهوری اس��امی ایران در بازگش��ت 

شرایط قبل از توافق برجام می باشد. 
به باور صدرالحسینی؛ در واقع نماینده ارشد جمهوری اسامی 
در پرونده هسته ای این پیام را طرف های اروپایی ارسال نمود 
که  برجام نافرجام شده است و ملت ایران نتوانسته منافعی از 
این توافق کس��ب کند؛ این جمله کلیدی معاون وزیر خارجه 
تکلیف مردم ایران و دولتمردان غربی را روشن نمود و به همه 
خ��وش بینان به توافق نامه برجام عدم س��ود آوری این توافق 
برای دولت و ملت را آش��کار کرده و اثبات نمود اروپایی ها نیز 
مانن��د آمریکا بی تعهد اس��ت و به تعهدات خ��ود دریک بازی 

برد- برد عمل نمی نماید. 
این استاد دانش��گاه اظهارداشت: این جمله می تواند آب پاکی 
را ب��ر روی دس��ت تجار و صاحبان مش��اغل و دانش��مندان و 
صنعتگ��ران که منتظ��ر روی خوش اروپایی��ان بودند بریزد و 
کسانی که غیرت ملی دارند را هوشیار تر از قبل نموده و همه 
را به کار و تاش بیش��تر و بهره مندی افزون تر از سرمایه های 

داخلی بنماید. 
وی خاطرنشان کرد: عدم انجام تعهدات اروپایی ها به تعهدات 
۲۱گانه خود در توافق جدید آنان با ایران بعد از خروج آمریکا 
از توافق هس��ته ای بر همگان آشکار شده است و باید با توجه 
به توان داخلی و امکانات موجود درکشور با تمام قدرت ضمن 
جلوگیری از اشرافیت و اصراف در مصرف راه پیشرفت و ترقی 
را با کمک نسل جوان تحصیلکرده که دارای انگیزه های انقابی 

است بدون توجه به کارشکنی های نظام سلطه پیش برد. 
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برجام برای ملت ایران سودآوری نداشته است
ارزیابیصدرالحسینیازپیامعراقچیبهاروپاییها
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سازمان همکاری اقتصادی؛
آرزوی دست نیافتنی کشور های عربی حوزه خلیج فارس

نخست وزیر کویت:
طرح ابتکاری ایران نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب است
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