
رایزنی تلفنی دو مقام ایرانی و عراقی
در تم��اس تلفنی مع��اون امور بین الملل موسس��ه 
بین الملل��ی صل��ح زیبا جمهوری اس��امی ایران و 
رئیس فراکس��یون صادقون پارلم��ان عراق و عضو 
جنب��ش عصائب اهل الحق، جنایت اخیر داعش در 

استان صاح الدین بحث و بررسی شد.
س��امان نی��ازی، معاون ام��ور بین الملل موسس��ه 
بین الملل��ی صلح زیبا جمهوری اس��امی ایران  در 
ای��ن تم��اس ضمن تبریک ب��ه مناس��بت آغاز ماه 
مبارک رمضان و بررس��ی تحرکات و جنایات اخیر 
داعش و آمریکا در عراق، شهادت نیروهای مجاهد 
حشد الشعبی را تسلیت گفت. حسن سالم، رئیس 
فراکس��یون صادقون پارلمان عراق و عضو جنبش 
عصائب اهل الحق نیز ضمن تشکر از تماس سامان 
نیازی و تبریک متقاب��ل آغاز ماه مبارک رمضان با 
تاکید بر اش��تراکات دو ملت ای��ران و عراق گفت : 
بدون شک ایاالت متحده آمریکا نقش به سزائی در 
آموزش بانده��ای جنایتکار داعش ایفا کرده تا آنها 

را دوباره وارد عراق بکند. ایسنا  

اخبار

 کاخ سفید مبانی حقوق بشر را 
کنار گذاشته است

کارشناس مس��ائل غرب گفت: با ش��یوع کرونا در 
جهان مقامات کاخ سفید تمام مبانی حقوق بشری 

را کنار گذاشته اند.
سید جال ساداتیان با اشاره به عدم حضور آمریکا 
در ویدئو کنفرانسی که جهت مبارزه جهانی با کرونا 
برگزار ش��د، گفت: ایاالت متحده تا پیش از جنگ 
دوم جهان��ی خیل��ی وارد حوزه رواب��ط بین الملل 
نمی ش��د، چراکه در آن زمان کش��ور های اروپایی 
خودشان را محور عالم می دانستند و نقشه ای که از 

دنیا تهیه می کردند با مرکزیت قاره سبز بود.
وی ادامه داد: در آن زمان آمریکا عما منزوی بود و 
مونروئه رئیس جمهور وقت این کشور گفته بود که 
با قاره کهن کاری نداش��ته باشید، سرزمین ایاالت 
متحده ان��دازه یک قاره اس��ت و خودمان امکانات 
الزم را داری��م؛ به همین جه��ت اروپایی ها به فکر 

خود بوده و به واشنگتن پشت کرده بودند.
س��فیر اسبق کش��ورمان در لندن اظهار کرد: پیش 
از جن��گ جهانی اول ویلس��ون رئیس جمهور وقت 
آمری��کا نی��م پایی در مس��ائل اروپا گذاش��ت و در 
کنفرانس��ی که برای تقس��یم غنائم جنگی تشکیل 
شده بود، شرکت کرد؛ ولی با آغاز جنگ جهانی دوم 
داستان عوض ش��د و فرانسه ای که جزء پیروز های 
جنگ جهانی اول بود توس��ط ارتش هیتلر اش��غال 
شد، روسیه در شرف شکست کامل بود و بقیه اروپا 

هم به زیر چکمه های نازی ها رفته بود.
او بیان کرد: چرچیل نخس��ت وزی��ر وقت انگلیس 
در آن زم��ان از آمریکایی ها درخواس��ت کرد تا به 
کمکش��ان بروند که پیمان آتانتیک شمالی شکل 
گرفت؛ از آن زمان به بعد واش��نگتن نقش جدیدی 
را در دنیا گرفت و با پیشنهاد طرح مارشال اقتصاد 
اروپ��ا را هم نجات داد و تش��کیل س��ازمان ملل را 
مطرح کرد و بنا شد مقر آن در نیویورک باشد و از 
آن زمان به بعد بدنه این س��ازمان ملل رشد کرد و 

سازمان های گوناگون بین المللی شکل گرفت.
س��اداتیان تش��ریح کرد: تا زمان ریاس��ت جمهوری 
ترام��پ، آمریکا نقش��ی را که پ��س از جنگ جهانی 
به عهده گرفت ادام��ه داد؛ اما دونالد ترامپ با حفظ 
منافع ای��االت متحده را مطرح ک��رد و یکی یکی از 
س��ازمان های بین المللی که موسس بسیاری از آنها 
واش��نگتن بود، با بهانه تمرکز بر داخل کشور، ایجاد 
اش��تغال و ... خارج ش��د. این کارشناس مسائل اروپا 
و آمریکا گفت: آمریکا با ش��عار خروج از افغانس��تان 
و عراق س��عی داش��ت تا بگوید که واش��نگتن تمام 
هزینه های بین المللی را کاهش داده و به داخل کشور 
توجه می کند، اما ش��اهدیم که دامنه این کار به قول 
معروف به قدری ش��ور شده که دیگر آنچه شعار کاخ 
سفید مبنی بر حقوق بشر بوده را کنار گذاشته و در 
مسئله کرونا می بینیم که چگونه با بی توجهی نسبت 
به مسائل حقوق بشری حتی حاضر نیست کم ترین 
مس��اعدتی را با مردم ایران داشته باشد. ساداتیان در 
پایان با اشاره به دالیل کنار گذاشته شدن واشنگتن 
در طرح بین المللی مبارزه با کرونا تصریح کرد: یک 
بخشی از آن اقدامات خصمانه ترامپ علیه حقوق بشر 
در دنیاس��ت و بخشی دیگر از آن هم مربوط به ایران 
است؛ دیپلماس��ی فعال ایران هم علیه این اقدامات 
نقش به سزایی در نمایان کردن چهره آمریکا داشته و 
به خوبی نشان داده آمریکا فقط منافع خود و اسرائیل 

را دنبال می کند. باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

تحلیلگر سیاس��ی س��ابق وزارت دفاع آمریکا 
»پنتاگون« گفت که آمریکا به خوبی می داند 
در صورت تجاوز به ایران با پاسخ فوری مواجه 

خواهد شد.
مایکل معل��وف در این ارتباط گف��ت، با آنکه 
واش��نگتن، نمی خواهد با ایران مستقیما تقابل 
کند؛ اما با این حال، »اگر فرصت رئیس جمهور 
"دونالد ترامپ" در انتخابات کاهش یابد، ممکن 
است این کشور به ایجاد هرج و مرج و تحریک 

طرف مقابل به واکنش روی آورد.
مایکل معلوف ادامه داد، آمریکا در تاش است 

تا ایران را تحریک کند و خاطر نش��ان کرد که 
این همان مسئله ای است که تل آویو به دنبال 
آن است. معلوف پیش بینی کرد که واشنگتن 
بیش از تحریک ایران فراتر نرود به علت اینکه 
آمری��کا »خ��وب می داند، در ص��ورت هرگونه 
تجاوز به ایران، تهران فورا به آن پاس��خ خواهد 
داد. وی توضیح داد که اگر واشنگتن با اقدامات 

تحریک آمیز خود منطقه را به جنگ بکش��اند، 
اقدام��ی »ابلهانه« انجام داده اس��ت. تحلیلگر 
سیاس��ی س��ابق وزارت دفاع آمریکا همچنین 
خاطر نش��ان کرد که تل آویو دائما از واشنگتن 
می خواهد، »علیه ایران و هم پیمانان آن« اقدام 
نظامی انجام دهد. مایکل معلوف ادامه داد که 
ای��االت متحده و تل آویو در تاش هس��تند تا 

منطقه را با ایفای نقش پاکسازی کننده و گفتن 
اینکه، در صورت وقوع جنگ، اش��تباه، اشتباه 

آنها نبوده، به سوی جنگ بکشانند.
تحلیلگر سیاس��ی سابق پنتاگون در ارتباط با 
الحشد الشعبی در عراق گفت که این سازمان 
برای آمریکایی ها مشکل س��از اس��ت و تأکید 
کرد که واش��نگتن »برای نفت، کسب دالر« 

در عراق باقی خواهد ماند و از این روست که 
این کش��ور خروج از ع��راق را با هدف تأمین 
مالی جنگ های خودش علیه الحشد الشعبی 

و ایران نمی پذیرد.
مایکل معل��وف بیان کرد که آمریکا به تازگی 
در تاش بوده اس��ت تا مناف��ع خود و منافع 
س��ازمان تروریس��تی داعش را در عراق احیا 
کن��د و در این ب��اره تأکید کرد: این مس��ئله 
اتفاقی نیست زیرا واشنگتن یک پایگاه نظامی 
خ��ود را در جایی که داعش و اکثر نیروهایش 

حضور دارند، تثبیت کرد. تسنیم 

یک کارشناس مسائل بین الملل:

ایران کارزار حقوقی علیه واشنگتن راه بیندازد
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: ایجاد یک کارزار حقوقی علیه آمریکا می تواند 
تا حدودی فضای روانی ایجاد ش��ده علیه کشورمان را کاسته و همچنین مانع از آن 

شود که آمریکا سودجویی کند.
فریدون مجلس��ی درباره رویارویی نیروی دریایی سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی 
اظه��ار داش��ت: آمریکا در حال حاض��ر تمایلی برای ورود به ی��ک جنگ و رویارویی 

مستقیم نظامی با ایران ندارد.
وی ادامه داد: دونالد ترامپ با شعارهای اقتصادی و پرهیز از جنگ به کاخ سفید راه 
یافت و از همین رو وی اصًا به فکر یک تقابل نظامی نیس��ت و ریس��ک ورود به یک 

جنگ با ایران را نمی پذیرد.
دیپلمات اسبق کشورمان با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: ترامپ بارها 
از عبارت جنگ اقتصادی استفاده کرده و به نظر من، وی به دنبال همین رویه برای 
تقابل با ایران اس��ت. مجلس��ی افزود: از همین رو باید گفت که وقتی رئیس جمهور 
آمریکا ابزار اقتصادی را برای مقابله با ایران در اختیار دارد، ریسک ورود به درگیری 
نظامی را نمی پذیرد. وی عنوان کرد: شما شاهد هستید که آمریکا در مدت دو سال 
اخیر بیش��ترین فش��ار اقتصادی را با توسل به تحریم ها علیه ایران اعمال کرده است 
و همی��ن روی��ه را ادامه می دهد و آنچه تهدید ترامپ ب��رای هدف قرار دادن ناوهای 

آمریکایی مطرح شد، بیشتر یک نمایش رسانه ای بود.
تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد اقدامات ایران در مقابل آمریکا اضافه کرد: آمریکا 
تاش کرده تا در کنار جنگ اقتصادی، یک کارزار سیاسی نیز به راه انداخته و اذهان 
عمومی را نس��بت به ایران خدش��ه دار کند. آمریکا همیشه با توسل به قوانین حقوق 
بین الملل دس��ت به توجیه اقدامات خود زده و ایران نیز می تواند در همین آوردگاه، 

واشنگتن را به چالش بکشد. مهر

گزارش

تیم ترام��پ رئیس جمهور آمریکا در حالی که دیگر 
عض��وی در برج��ام نیس��تند، در تاش هس��تند تا 

تحریم های تسلیحاتی ایران را دوباره تمدید کنند.
در این روز هایی که دنیا در مس��یر اتحاد برای مبارزه 
با ویروس کرونا و بازگشت به حالت عادی قرار دارد، 
آمریکا علی رغم اینکه رکورد بیشترین تعداد قربانی 
و مبتا به این ویروس را شکس��ته، به جای همراهی 
با دیگر کش��ور ها به دنبال ط��رح تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی علیه ایران اس��ت؛ تمدیدی که مانع از 
فروش و یا خرید تسلیحات نظامی ایران می شود که 
مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، 
اکتبر ۲۰۲۰ یعنی پاییز امسال این تحریم ها به پایان 

خواهد رسید.
ام��ا اخیرا روزنام��ه نیویورک تایم��زدر خبری اعام 
کرد که مای��ک پمپئو وزیر امور خارج��ه آمریکا در 
حال تدارک ادله حقوق��ی جهت تمدید تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران اس��ت و همزمان در حال کار 
روی طرحی اس��ت ک��ه عضوی از توافق هس��ته ای 
ب��ا ایران )برج��ام( باقی بماند؛ اینک��ه چرا در چنین 
ش��رایطی مقامات کاخ س��فید به دنبال تمدید این 
تحریم هستند محل تردید بوده و از سوی کارشناسان 
دالیل و انگیزه های متفاوتی برای آن مطرح می شود؛ 
برخ��ی معتقدند دولت ترامپ به دلیل شکس��ت در 
سیاست های داخلی به ویژه کنترل بحران کرونا، در 
تاش اس��ت تا توجهات را به سمت مسائل خارجی 
معط��وف کند و به همین دلیل هم موضوعاتی مانند 
تمدید تحریم تس��لیحاتی علیه ایران و قطع بودجه 
سازمان جهانی بهداشت را مطرح می کنند، اما اساسا 

مقامات کاخ سفید چه انگیزه هایی دارند؟
تخت روانچی سفیر ایران در مقر سازمان ملل متحد 
در نیویورک در پاس��خ ب��ه س��والی در زمینه اقدام 
آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران برای 
مدتی نامحدود، گفت که طبیعی اس��ت که کشور ها 
چنین چیزی را نمی پذیرند و قبول نخواهند کرد که 
خودشان را در کار بسیار زشتی که آمریکایی ها خاف 

حقوق بین الملل انجام می دهند، شریک کنند.
همچنین هفته گذشته بود که محمدجواد ظریف و 
سرگئی الوروف وزرای امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران و فدراس��یون روسیه تبادل نظر کردند؛ در این 
گفت وگوی تلفنی طرفین طرح متوهمانه تازه آمریکا 

درباره برجام را مردود و غیر عملی ارزیابی کردند.
وی��روس کرونا تمام ابع��اد زندگی انس��ان ها اعم از 
اقتصاد، بهداش��ت و ... را تحت تاثی��ر خود قرار داده 
اس��ت و سیاست خارجی کش��ور ها هم از این قاعده 
مستثنا نیست؛ در همین راستا دیپلماسی کشور ها را 
به همفکری برای مقابله با این بیماری معطوف است، 
در این میان شاید فقط مقامات آمریکایی باشند که 
منافع ملی کش��ور خود را وا نهاده، امنیت بهداشتی 
ش��هروندان خود را به فراموش��ی س��پرده و سرگرم 

دخالت در امور داخلی ایران هستند.
همانگونه که پیش تر گفته شد ایاالت متحده رکورد 
دار بیش��ترین قربان��ی و مبت��ا به کرون��ا را دارد و 
علی رغم تمام انتقاداتی که ش��هروندان این کشور به 
نحوه مدیریتی دول��ت ترامپ وارد می کنند، مقامات 
کاخ س��فید تمام ت��وان و نیرو خ��ود را برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به کار گرفته اند؛ اما 
نظر به اینکه آمریکا از برجام خارج شده است، آیا این 
کشور می تواند برای تحریم تسلیحاتی ایران تصمیم 
بگیرد؟ به عقیده دیاکو حسینی تحلیلگر ارشد مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری »آمریکا 
علی رغ��م اینکه به وظایف خود در برجام عمل نکرد، 
قصد دارد از حقوق خود در این توافق اس��تفاده کند 
که چنین چیزی ممکن نیس��ت؛ زیرا اس��اس برجام 
ب��ر مبنای توازن میان وظایف و تعهدات بود و زمانی 
کش��وری می تواند حقی را در برجام مطالبه کند که 

خودش هم به آن عمل کرده باشد.
او همچنی��ن عقیده دارد »این اس��تدالل که ایاالت 
متح��ده می تواند مجدد وارد برجام ش��ود و فقط از 
حقوق خود استفاده کرده و به وظایفش عمل نکند، 
به هیچ وجه نه مسبوق به سابقه هست و نه به لحاظ 

منطقی قابل قبول است؛ به همین دلیل شاهدیم که 
حتی اروپا هم خیلی مصرانه با این موضوع مخالفت 
می کند؛ بنابرای��ن من فکر نمی کنم که آمریکایی ها 
بتوانند از این راه و از این ترفند عجیب و غریبی که 

مطرح می کنند، به نتیجه برسند.
دولت واشنگتن تنها از طریق طرح تمدید تحریم های 
ایران در ش��ورای امنیت می تواند راه لغو تحریم های 
معافیتی ای��ران را طی کند، ام��ا از طرفی دیگر در 
ش��ورای امنیت هم امکان وتو این درخواست توسط 

چین و روسیه باال می رود.
امیرعلی ابوالفتح کارش��ناس مسائل آمریکا احتمال 
اینکه پکن و مس��کو قطعنامه ه��ای تحریمی علیه 
ای��ران را وتو کنند زیاد اس��ت، او در این باره اظهار 
می کند که آمریکایی ها در تاش هس��تند تا شورای 
امنیت را وادار کنند قطعنامه ای که در اکتبر منقضی 
می ش��ود را برای بار دوم تمدید کنند؛ اما از آنجایی 
که این درخواست نیازمند رای مثبت و موافقت تمام 
کشور های دارنده حق وتو هست و روسیه و چین هم 
باید بپذیرند، کمی دور از انتظار است که در شورای 
امنیت موضوع تحریم های تسلیحاتی ایران به بحث 

گذاشته شود و روسیه و چین وتو نکنند.
او همچنی��ن تاکید می کند »به وی��ژه اینکه پکن و 
مس��کو هر دو عاقه مند ب��ه همکاری های نظامی- 
تس��لیحاتی با ایران هس��تند و اگر اتفاق خاصی رخ 
ندهد، احتماال تحریم های تسلیحاتی به زمان انقضا 
می رس��د و قطعنام��ه تمدید نمی ش��ود؛ مگر اینکه 
آمریکا، اروپایی ها را وادار کند که مکانیس��م ماشه را 

در قبال ایران فعال کنند.
اما در همین رابطه هم محمد س��اجدی کارشناس 
مسائل بین الملل نظر دیگری دارد و اظهار می کند 
ک��ه آمریکایی ها به دنب��ال تمدید معافیت تحریمی 
ایران هستند؛ شواهد حاکی از آن است که مذاکرات 
تاکنون ۵۰- ۵۰ بوده اس��ت و احتمال اینکه موفق 
ش��وند چندان دور از ذهن نیس��ت؛ البته ایران هم 
تاش های��ی در راس��تای خنث��ی ک��ردن اقدامات 

واشنگتن انجام می دهد.
اما در نهایت نتیجه چه خواهد شد؟

اکث��ر قریب ب��ه اتفاق کارشناس��ان معتقدند این 
اقدام��ات ترامپ راه ب��ه جایی نخواهد ب��رد؛ اما 

آی��ا مقامات آمری��کا خود ب��ه بیهودگی 
اقداماتش��ان آگاه نیس��تند؟ برخی بر 

این باور هس��تند که دولت ترامپ 
با ط��رح موضوع تمدی��د تحریم 
تس��لیحاتی علیه ایران در چنین 
شرایطی تنها قصد دارد تا افکار 
عمومی جه��ان را ب��رای این 
برخی  و  بس��نجند  موض��وع 
هم عقی��ده دارند که ترامپ 
تنه��ا قصد منح��رف کردن 
اف��کار عمومی مردم آمریکا 

را دارد. 
ساجدی همچنین با اشاره 
به تاثیر ای��ن اقدام بر افکار 
عموم��ی، اظهار می کند که 
»در ح��ال حاض��ر ش��رایط 

ایالت متحده به دلیل انتخابات 
پیش رو از چند جهت قابل بررسی 

است؛ نخست اینکه بحران کرونا آمریکا 
را زیر و رو کرده اس��ت و روزی ۲۰۰۰ 
نفر قربای می گی��رد که همین موضوع 
باع��ث ش��ده پای��گاه دول��ت ترامپ در 
اف��کار عمومی داخل کش��ور به ش��دت 
کاه��ش پیدا کن��د و از طرفی دیگر هم 
آمری��کا به دلی��ل نداش��تن موفقیت در 
سیاس��ت خارجی به دنبال اتفاقی است 
ت��ا ضعف های خ��ود را پوش��ش دهد اما 
در مجم��وع ترام��پ ی��ک فرد شکس��ت 
خورده بوده و بعید اس��ت که در دور بعد 
 انتخابات ریاس��ت جمهوری موفق ش��ود. 

 باشگاه خبرنگاران
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وقتیترامپدستبهدامانبرجاممیشود
یک توافق و داستانی که سر دراز دارد

قدردانی وزرای لبنانی از ایران 
وزرای بهداش��ت، خارجه و خدمات عمومی و حم��ل و نقل لبنان اقدام 
ایران در ارس��ال ونتیاتور و کیت های تش��خیص را نش��ان دهنده عمق 
محبت و دوس��تی میان دو کشور دانستند و از این اقدام ایران در برهه 

حساس کنونی قدردانی کردند.
حمد حسن بر اهمیت این هدیه تأکید کرد وگفت: پیامی که از جمهوری 

اس��امی ایران به ما رس��یده پیام محبت و برداری و صداقت است، در وزارت 
بهداشت بس��یار تاش کردیم از طریق شرکای اروپایی و سازمان های بین المللی 
به این تجهیزات دس��ت پیدا کنیم اما پس از زحمت زیاد چند روزی اس��ت که 

توانسته ایم )فقط( به تعدادی از این دستگاه ها دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ایران در زمانی که خود با یک دست در حال مبارزه با این بیماری 

است و دست دیگرش را به نشانه بخشش و محبت دراز کرده است. فارس

وعده ترامپ توافقی بهتر از برجام بود نه بدتر کردن آن
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با توجه به تاش کاخ 
سفید برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت: ترامپ وعده توافق بهتری)به 
جای برجام( داده اس��ت و برعهده دولت اوس��ت که این بحران را حل کند 
ن��ه این که آن را بدت��ر کند. الیوت انگل در حمای��ت از نامه اعضای هر دو 

حزب اصلی آمریکا گفت: تحریم تسلیحاتی سازمان ملل نخستین بند از توافق 
هس��ته ای ایران است که منقضی می شود. وی افزود: حمایت این دو حزب از این 

نامه ضرورت مجوز دوباره استفاده از این شرط را نه از طریق بازگشت خودکار تحریم ها 
یا فقط از طریق آن، بلکه از طریق پویش دیپلماتیک محتاطانه نشان می دهد.

مایکل مک کال عضو ارش��د این مجلس، استفانی مورفی نماینده دموکرات و برایان 
فیتزپاتریک عضو جمهوریخواه این مجلس از امضاکنندگان این نامه خواستار دیپلماسی 

قوی برای جلوگیری از انقضای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل هستند. ایرنا 

آلمان تحت فشار آمریکا و صهیونیست ها است 
نائ��ب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس می 
گوید:دول��ت آلم��ان با ادعای دفاع از حقوق بش��ر، به ج��ای اینکه از 
نیروه��ای مقاومت که از مل��ت و خاک خود دف��اع می کنند،حمایت 
کند؛ خود را پشت رژیم صهیونیستی پنهان کرده است. محمدمهدی 

برومندی با اش��اره به اینکه ح��زب اهلل در خط مقدم مبارزه با داعش و 
گ��روه های تکفیری قرار دارد، ادامه داد: حزب اهلل در مقابله با تروریس��م و 

ناب��ودی داعش نقش موثری ایفا کرد و مانع از رس��یدن این آفت تروریس��تی- 
صهیونیس��تی به پایتخت  کشورهای اروپایی شده اس��ت. وی با بیان اینکه اقدام 
آلمان در تروریستی اعام کردن نام حزب اهلل لبنان تحت فشار آمریکایی  ها است، 
مطرح کرد: تصمیم آلمان دنباله روی کورکورانه از آمریکا و رژیم صهیونیستی و 

در راستای حضور ویرانگر آنها در منطقه گرفته شده است. خانه ملت

——

تحلیلگر سابق پنتاگون: 

آمریکا می داند که در صورت تجاوز به ایران با پاسخ فوری مواجه می شود


