بازگشت فوری بایدن به برجام با برخی تغییرات
مش��اور س��ابق جو بایدن مدعی ش��د ،بایدن قص��د دارد در مدت زمان
کوتاهی به توافق هس��تهای بازگ��ردد اما به دنب��ال تغییراتی در برخی
بندها مانند زمان انقضای برجام نیز است.
آموس هاچس��ن در مصاحبه با کانال  12رژیم صهیونیس��تی افزود :من
معتقدم که در ماه اول ریاس��ت جمهوری بایدن ش��اهد پیوس��تن کامل
آمریکا به برنامه جامع اقدام مش��ترک خواهیم بود که به معنی تعلیق برخی
از تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران خواهد بود که طی سه سال گذشته
اعمال ش��ده اس��ت .وی که در دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیش��ین آمریکا
مس��ئول تحریمهای مرب��وط به بخش انرژی ای��ران در وزارت خارجه آمریکا بود
اضاف��ه کرد ،بای��دن همچنین به دنبال برخ��ی تغییرات در برج��ام مانند تاریخ
انقضای آن است .فارس
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گزارش

درخواست آلمان برای همکاری آمریکا و اروپا درباره برجام
وزیر امور خارجه آلمان پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا را فرصتی
جدید برای تعامل بیشتر اروپا و آمریکا در قبال برجام دانست.
هایم��و ماس در پی پی��روزی جو بایدن در انتخاب��ات آمریکا گفت که
سیاس��ت های جداگانه کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر برنامه هسته
ای و موش��کی ایران کارآمد نیست و این کشورها باید رویکردی هم سو
در پیش بگیرند .ماس بر این باور اس��ت که پیروزی جو بایدن در انتخابات
ریاس��ت جمهوری آمری��کا از جمله میتوان��د باعث افزایش دامن��ه همراهی و
همکاری کشورهای اروپایی و آمریکا در ارتباط با توافق هستهای با ایران شود.
وزیر امور خارجه آلمان در گفتوگویی با رادیو دویچلند فونک ،تحوالت سیاسی
در آمریکا را به مثابه فرصتی جدید برای همکاری اروپا و آمریکا دانسته و گفته
است :ما باید مجددا دور هم جمع شویم .ایسنا

ترامپ میرود ما همیشه اینجا میمانیم
وزیر امور خارجه در پیامی خطاب به همس��ایگان با بیان اینکه ترامپ
 ۷۰روز دیگر رفته ،اما ما برای همیش��ه اینج��ا میمانیم ،عنوان کرد:
ش��رط بس��تن روی خارجیها برای تأمین امنی��ت ،هرگز قمار خوبی
نیست.
محمدجواد ظریف در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
در توئیتی خطاب به همس��ایگان نوشت :پیامی صادقانه به همسایگانمان:
ترامپ  ۷۰روز دیگر رفته اس��ت .اما ما برای همیشه اینجا میمانیم.وزیر خارجه
افزود :شرط بستن روی خارجیها برای تأمین امنیت هرگز قمار خوبی نیست.
توگو جهت حل اختالفات به س��وی
ظریف عنوان کرد :دس��ت خود را برای گف 
همس��ایگانمان جلو میآوریم.وی افزود :تنها با هم اس��ت که میتوانیم آیندهای
بهتر برای همه بسازیم .تسنیم

دیپلماسی
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ب زاده در پاسخ به سیاست روز :
خطی 

دربارهآمریکاواقعنگرهستیم

هدی دهقان بذرافشان
hoda.bazrafshan@gmail.com

س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سوال سیاست روز
درباره ابراز امیدواری برخی مسئوالن در قبال دولت جدید
آمری��کا گفت :مواضع ایران توس��ط رئی��س جمهور ،وزیر
خارجه و س��خنگو گفته میشود .ما در فضایی هستیم که
فضای تک گفتمانی نیست .باید اجازه دهیم مسیر حرفهای
کار جلو برود .کار سیاست خارجی به دستگاه خودش باید
سپرده شود .ما درباره آمریکا واقعنگر هستیم.
س��عید خطیب زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران که به
صورت ویدئو کنفرانس برگزار ش��د ،اف��زود :ما به اقدامات
توج��ه میکنیم آن ه��م در چارچوب آن چ��ه وجود دارد
یعن��ی قطعنامهها و معاهداتی که وج��ود دارد و آن یعنی
برج��ام .در عمل و اقدام بای��د ببینیم و اگر فضای جدیدی
باشد ارکان نظام تصمیم میگیرند .آمریکا بیش از همه به
اعتماد جامعه جهانی نس��بت به خودش ضربه زده است و
بس��یار سخت است که جامعه جهانی مجدد بپذیرد آمریکا
پایبند به تعهداتش است.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد :بسیاری از ورشکستگان
که معماران این سیاس��ت فش��ار حداکث��ری بودند تالش
میکنند این مسیر را ادامه دهند.
خبرنگاری با اش��اره به اظهارات مش��اور س��ابق جو بایدن

مبنی بر اینکه بایدن ش��اید ظ��رف مدت کوتاهی به برجام
بازگ��ردد ولی به دنبال تغییرات��ی در برخی بندها از جمله
زم��ان انقضای برجام اس��ت ،نظ��ر خطی��ب زاده را درباره
ش��روط فرابرجامی بایدن پرسید که وی گفت :اینکه کدام
مش��اور با چه مشخصاتی ،چه چیزی میگوید اصال برای ما
مالک نیست و ما اینها را شرط کسی نمیدانیم .مباحث و
کارزارهای انتخاباتی و مباحثی که توسط اندیشکدهها و ...
عنوان میشود ،نمیتواند مبنای قضاوت قرار گیرد.
س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی ادامه داد :آنچه ایران بارها
اعالم کرده است این است که برجام ماحصل گفتوگوهای
طوالن��ی مدت نه بین ایران و آمری��کا ،بلکه بین ایران و ۵
عضو دائم ش��ورای امنیت به اضافه اتحادی��ه اروپا و آلمان
بوده اس��ت که توس��ط قطعنامه  ۲۲۳۱تبدیل به قطعنامه
الزام آور بینالمللی شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :این حرفها هم نش��انه ساده اندیشی
است که اگر کسی فکر کند میتوان درباره برجام صحبتی
کرد و آنچه مذاکره ،امضا و تفاهم شده و مهر و موم شده را
باز کند .وی افزود :جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده
برجام چیزی مربوط به گذشته است و قابل باز شدن مجدد
توس��ط هیچ کسی نیس��ت .آمریکا ناقض قطعنامه ۲۲۳۱
بوده اس��ت ،از برجام خارج و خس��ارتهای زیادی به ملت
ایران زده که آمریکا را متضمن مسئولیت حقوقی و قانونی
خروج میکند.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره شکس��ت فشار حداکثری
و پیام آن به بایدن گفت :پیام در واش��نگتن صادر ش��ده و
مردم آمریکا و دنیا نظرش��ان را اعالم کردهاند .یک دولتی
در آمری��کا آمد و تمامی نرمه��ای بینالمللی را از بین برد.
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اخبار
از دهها معاهده بینالمللی خارج ش��د و گردنکشی کرد و
در گردنکش��ی خودش هم بسیار بی پرده بود و رفتارهای
ای��ن دولت عجیب و غریب آمریکا مثالهایی را برای تاریخ
روابط بینالملل درس��ت کرده که س��ال ه��ا مورد تحقیق
محافل آکادمیک و اندیشکدهای خواهد بود.
وی افزود :آنچه در آمریکا رخ داد ،پیام بزرگی برای منطقه
م��ا دارد .اینکه قمار بر خرید امنیت از روان پریش��انی که
جز به خون ،س�لاح و خ��ون نمیاندیش��ند ،نتیجهای جز
این ندارد که ش��ما همه تخم مرغ های خود را در س��بدی
میگذارید که قابل اطمینان نیست.
س��خنگوی وزارت خارجه بیان کرد :ای��ران از روز اول این
را میدانست و به همس��ایگان خود گفت .متاسفانه برخی
از کش��ورهای محدود همسایه هستند که همچنان به فکر
خرید امنیت و وفاداری هس��تند و بیشتر از اینکه به مردم
خ��ود توجه کنند به دنبال البی گری در کش��ورهای دیگر
هس��تند .منطقه ما بحران زده اس��ت و زخمهای متعددی
خورده که بس��یاری از آن به خاطر میلیاردها دالر سالحی
است که سرازیر شده و حکام کوته اندیشی که فکر میکنند
امروز را به فردا برسانند ،به نتایج خودشان رسیدهاند.
وی درباره روابط ایران و آمریکا گفت :در سیاس��ت خارجی
ایران روابط ایران و آمریکا یک فصل قابل توجهی اس��ت و
لذا طبیعی است که توجهات زیادی به آن جلب شود .دولت
ترامپ در طی چند سال گذشته مسیر بسیار غلطی را رفته
و فش��ار حداکثری به شکس��ت حداکثری انجامیده است.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد :مقاومت حداکثری کف
اقدامات ایران بود ولی بعد از ش��هادت س��پهبد سلیمانی،
ایران ب��ه عکس العملهای ض��روری رو آورد و جوابهای
مقتضی را به دولت یاغی ایاالت متحده داد.
وی گفت :تنها زبان صلح و احترام به عزتمداری جمهوری
اس�لامی و مردم متمدن ایران ج��واب میدهد .هنوز وقت
اس��ت از سیاس��ت شکس��ت خورده خودش و میراث ضد
بش��ری که واش��نگتن در منطق��ه ما و ضد مل��ت ایران از
خود به جا میگذارد زودتر فاصله بگیرد .از ش��ارالتانها و
ورشکستههایی که به دولت فعلی آمریکا مشورت میدهند،
فاصله بگیرد .زمان و وقت اس��ت و میتوانند از این مس��یر
غل��ط برگردند و ما از نزدیک اقدام��ات و حرفهای دولت
آینده آمریکا را نگاه و بررسی میکنیم.
به شدت پیگیر پرونده اسدهللا اسدی هستیم

خطیب زاده درباره آخرین وضعیت پرونده اس��داهلل اسدی
دیپلمات بازداشت شده در بلژیک گفت :این اتفاق را نقض
کام��ل کنوانس��یونهای بینالمللی و نزاک��ت بینالمللی و
بدعت بس��یار خطرناک میدانیم که بانیان آن خودش��ان
قربانی این بدعت خواهند ش��د و اصول ش��ناخته شده در
نظام بینالملل باید رعایت شود.
وی افزود :یکسری جریان سازیها براساس ادعاهای واهی
که مخصوصا در ایامی که به دادگاه ادعایی نزدیک میشویم،
صورت گرفته و کامال قابل پیش بینی بوده است.
این دیپلمات ارش��د درب��اره اینکه آیا قبل و بعد از پیروزی
بایدن تماس��ی از طرف تیم ایش��ان با وزارت خارجه ایران
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درباره مسائل مرتبط با برجام گرفته شده ،عنوان کرد :خیر.
ما با کس��ی خارج از مس��ائل کامال مرتبط با موضوعات از
جمله برجام در ارتباط نیستیم و نخواهیم بود .هنوز دولتی
بر س��ر کار نیامده اس��ت و دولت آمریکا بای��د در دی ماه
س��ر کار بیاید و بعد از آن براساس شرایط و محیط جدید
تصمیمات خ��ود را میگیریم آن هم در چارچوب آنچه در
حال حاضر وجود دارد.
وی اف��زود :اول باید ببینیم اقدامات دول��ت آمریکا به چه
طرفی میرود .اقدامات مهم اس��ت و نه حرفها و پیامها و
گمانه زنیها و تحلیلهای رسانهای و اندیشکدهای.
دولت عراق مسئول پاسخگویی درباره ترور
شهید سلیمانی

خطیب زاده در ادامه و در پاس��خ به سوالی درباره تصمیم
مجلس عراق برای بررس��ی ترور ش��هید سپهبد سلیمانی
و همرزمان��ش و اینک��ه ترام��پ با توجه به پایان ریاس��ت
جمهوریش دیگر از مصونیت برخودار نیس��ت ،خاطرنشان
کرد :ما اساس��اً مصونیت ریاس��ت جمهوری برای مسببان
و آمران قائل نیس��تیم .مسببان و آمران و معاونان در ترور
مذبوحانه و بزدالنه و کور سردار شهید سلیمانی همواره در
لیست تعقیب ما قرار داشته ،دارند و خواهند داشت.
وی بی��ان کرد :قوه قضاییه م��ا در حال تکمیل پروندههای
قضای��ی اس��ت و امیدواریم هر چه زودتر ای��ن پروندهها را
منتش��ر کند و آنها باید در پیش��گاه عدالت جواب بدهند و
پاسخگوی ترور باشند .این دیپلمات ارشد کشورمان افزود:
همکاریهای بسیار نزدیکی با بخشهای مختلف عراق بعد
از ترور ش��هید سلیمانی داشتیم و این ترور در داخل خاک
عراق رخ داده و دولت عراق مس��ئول پاس��خگویی است و
ه��م اینکه برخی ارش��دترین افراد عراق��ی در این ترور به
شهادت رسیدند.
خطی��ب زاده گف��ت :این یک پرونده مفتوح اس��ت و ابعاد
مختلف آش��کار و غیرآش��کار دارد و در صدر پیگیریهای
ایران بوده و تا رسیدن به نتیجه این پیگیریها ادامه دارد.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی در پاس��خ به سوالی درباره
اظهارات یکی از مقامات صهیونیستی مبنی بر وقوع جنگ
بین ایران و اس��رائیل در پ��ی پیروزی بایدن گفت :مقامات
اس��رائیلی خیلی جنگ دوست هستند و میخواهند آن را
با خون سربازان آمریکایی انجام دهند .اگر میتوانستند در
مرزهای س��رزمینهای اشغالی با لبنان و دیگر جاها امنیت
خود را برقرار میکردند.
خطیب زاده تصریح کرد :آنها میدانند ایران درباره امنیت
ملی هیچ شوخی ندارد .رژیم اشغالگر قدس تمامی حیثیت
و حیات و ممات��ش را در بحران آفرینی از روز اول جعلش
در سرزمین فلسطین داشته است و طبیعی است به دنبال
بحران آفرینی باشد .خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره
س��فر وزیر خارجه به پاکستان و محورهای این سفر عنوان
کرد :این سفر ابعاد سیاسی ،امنیتی و اقتصادی دارد .روابط
ما بس��یار ممتاز اس��ت و موضوعات بس��یار جدی داریم و
همواره رایزنیها در س��طوح عالی انجام شده است .در این
سفر موضوعات بسیار مهمی در دستورکار قرار دارد.

با پیروزی بایدن شرایط مثل گذشته میشود؟
ی��ک تحلیلگر مس��ائل بینالملل به ناش��ی بودن
ترامپ در سیاست و کارکشته بودن بایدن در این
عرصه اش��اره کرد و گفت :بایدن یک سیاستمدار
بس��یار پخته اس��ت و به نظر م��ن دولت او ،دولت
ت خواه��د بود و مطمئن��ا توافق با
تمام��اً دموکرا 
چنین فردی بسیار پیچیدهتر و سختتر است.
دکت��ر حس��ین اصغریثانی در خص��وص احتمال
تغیی��ر در نتای��ج انتخاب��ات آمریکا اظه��ار کرد:
در ح��ال حاضر ک��ه هم اکثریت م��ردم آمریکا به
بایدن رای دادهاند و هم بس��یاری از اعضای حزب
جمهوریخ��واه و همچنی��ن رهبران بس��یاری از
کش��ورها ،پیروزیاش را به او تبریک گفتند ،دیگر
تقریبا باید پیروزی بایدن را تثبیت شده فرض کرد
و ب��ا توجه به اینکه آمریکا دارای سیس��تم قضایی
مستقلی است ،چنانچه ترامپ هرگونه اعتراضی به
نتیجه انتخابات اخیر ایاالت متحده داش��ته باشد،
مطمئنا به اعتراضات او رس��یدگی خواهد شد ،اما
شواهد حکایت از تثبیت پیروزی جو بایدن دارند.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه باید بین ترام��پ و بایدن
تفاوت قائل شد ،خاطرنشان کرد :مسلما بین کسی
که در طول چهار سال دوران ریاست جمهوریاش
از برجام خارج ش��د و سیاست فشار حداکثری را
در قبال ایران در پیش گرفت و بین کسی که قبل
از پیروزی ،بازگش��ت به برجام و سایر معاهدههای
بینالملل��ی که ترامپ از آنها خارج ش��ده بود را
به عنوان ش��عارهای انتخاباتی خ��ود بیان میکرد
و همچنی��ن در زم��ان امضا برج��ام معاون رئیس
جمهور آمریکا بوده اس��ت ،تفاوت وجود دارد .این
تحلیلگر مس��ائل بینالملل ادامه داد :اما این دلیل
بر این نمیش��ود ک ه با پیروزی بایدن ما نسبت به

بازگشت شرایط به اوضاع قبل از ترامپ خوشبین
باش��یم و فکر کنیم قرار است فضای خیلی گرمی
در روابط بین ایران و آمریکا به وجود آید.
اصغریثانی به سابقه سیاسی طوالنی بایدن اشاره
کرد و گفت :بایدن یک سیاس��تمدار بس��یار پخته
است و به نظر من دولت او ،دولت تماما دموکرات
خواهد بود و مطمئنا توافق با چنین آدمی بس��یار
پیچیدهتر و سختتر است.
این تحلیلگر مسائل بینالملل بیان کرد :هر کسی
ه��م که در آمریکا بر س��ر کار بیاید ،م��ا در ایران
اول بای��د برای خود مش��خص کنیم که در عرصه
سیاس��ت خارجه به دنبال چه هس��تیم و در این
رابطه میان همه ارکان تصمیمگیر باید هماهنگی
وجود داشته باشد.
اصغریثان��ی اضاف��ه ک��رد :همین مس��ئله که در
کش��ور ما تمامی مدیران با هر س��طح و هر میزان
دانش��ی در مورد سیاس��ت خارجی نظر میدهند،
نش��اندهنده این اس��ت که ما در عرصه سیاست
خارج��ه خیلی مش��کل داریم و تا این مش��کالت
درس��ت نش��وند ،برای ما فرقی نخواهد داشت که
چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید.
وی با اشاره به اینکه در تمامی حدود  ۴۲سال عمر
انقالب اسالمی ،آمریکا همواره به عنوان دشمن بزرگ
کشورمان معرفی شده اس��ت ،عنوان کرد :چنانچه
م��ا به آموزههایی ک��ه در فرهن��گ ایرانی خودمان
داری��م رجوع کنیم ،میبینیم که در قبل از اس�لام
تمامی پادش��اهان ایرانی سعی در شناخت دشمنان
خود داش��تند و حتی در دورههایی که بین ایران و
روم درگیری وجود داش��ت ،باز هم ش��اهزادگانی از
دو ط��رف در دربارها حضور داش��تند و این رفت و

ایران از روند صلح با مالکیت افغانها
حمایت میکند

نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانس��تان
در دی��دار نماین��ده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در
افغانس��تان گفت :جمهوری اس�لامی ایران صلح و
امنیت افغانس��تان را صلح و امنیت خود میداند و
از روند صلح با مالکی��ت و هدایت افغانها حمایت
میکن��د .خان��م دب��ورا الینز ،ب��ا محم��د ابراهیم
طاهریان ،مش��اور وزیر امور خارجه و نماینده ویژه
ایران در امور افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار تحوالت جاری و وضعیت سیاس��ی و
امنیتی افغانس��تان و روند صلح در آن کشور مورد
بررس��ی قرار گرفت و طرفین دیدگاههای خود در
مورد ابعاد مختل��ف گفت و گوهای درون افغانی را
تشریح کردند.
وی با اش��اره به اینکه جمهوری اسالمی ایران صلح
و امنیت افغانس��تان را صلح و امنیت خود میداند
حمایت کشورمان از روند صلح با مالکیت و هدایت
صداوسیما
افغانها را مورد تاکید قرار داد.

اتهامپراکنی مقام اماراتی در خصوص
ایران و ترکیه

وزیر مش��اور دولت امارات در امور خارجه ،ایران و
ترکی��ه را به مداخله منطق��های متهم کرد و گفت،
کش��ورها باید ب��ه حاکمیت ملی یکدیگ��ر احترام
بگذارند .انور قرقاش مدعی شد :کشورهای موجود
در خاورمیانه (غرب آس��یا) بای��د به حاکمیت ملی
یکدیگ��ر احترام بگذارند؛ ای��ران و ترکیه با مداخله
خارجی به عنوان ابزاری برای اجرای دستورکارهای
توس��عهطلبانه خود حضور بیشتری در منطقه پیدا
کردهاند؛ سالحهای ایرانی هنوز به سمت یمن روانه
میشود و (این کش��ور) از شبهنظامیان تروریستی
حمایت میکند.
وی اف��زود ،ترکیه با بهرهب��ردای از خأل امنیتی در
لیبی نقش گروههای مسلح در این کشور را تقویت
ک��رده اس��ت .قرقاش س��پس مدعی ش��د ،امارات
متعهد به تحقق مسالمتآمیز بحران یمن است ،به
حمایت خود از ائتالف سعودی ادامه میدهد ،برای
آتشبس با هدف مقدمهچینی برای راهحل سیاسی
دائ��م تالش و از تالشه��ای ملل برای حل بحران
لیبی حمایت میکند.
وی در حال��ی ای��ن س��خنان را اع�لام میکند که
امارات با ابزار اجرایی خود در یمن یعنی «المجلس
االنتقالی الجنوبی» (ش��ورای انتقالی جنوب) سعی
در تجزیه این کشور و تسلط بر برخی مناطق یمن
دارد؛ موضوعی که حتی صدای ش��ریکش در یمن
یعن��ی دولت مس��تعفی به عنوان متح��د ریاض را
فارس
درآورده است.

آمدهای دیپلماتیک وجود داش��ت تا آنان بتوانند از
دشمن خود شناخت بیشتری به دست آورند.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل بینالملل با بی��ان اینکه در
آموزهای دینی ما نیز بر ش��ناخت دش��من تاکید
شده است ،خاطرنش��ان کرد :اما در مورد رابطه ما
با آمریکا ،که همواره دش��من ما معرفی میش��ده
اس��ت ،س��والی که وجود دارد این اس��ت که آیا ما
واقعا توانس��تهایم این کشور را بشناسیم؟ حتی در
سطح دانشگاه نیز یک کرسی آمریکاشناسی وجود
ندارد و حتی در رشتههای تخصصی نیز چند واحد
درسی در مورد شناخت ایاالت متحده وجود ندارد.
م��ا نه تنها از آمری��کا ،بلکه از چین و روس��یه نیز
ش��ناختی نداریم .اصغریثانی شناخت کشورهای
دوست و دشمن را از ضروریات جامعه علمی ایران
دانست و تاکید کرد :اگر ما به عنوان مثال آمریکا را
درست بشناسیم ،دیگر بسیاری از سردرگمیها در
مورد این کشور برای ما به وجود نخواهد آمد.
این تحلیلگر مس��ائل بینالملل با بی��ان اینکه در
دولت ترامپ ،چین و روس��یه بس��یار سود بردند،
ادام��ه داد :برخالف چیزی که گفته میش��ود این
دو کشور از شکست ترامپ بسیار راضی بودند ،اما
واقعیت این است که این دو کشور در دولت ترامپ
بسیار هم منتفع شدند .حدس من این است که با
آم��دن بایدن ،آمریکا دوباره ترجیح میدهد که به
شرق توجه بیش��تری کند .بنابراین ما باید از این
فرصت طالیی استفاده کنیم.
اصغریثانی افزود :بایدن نگاه مثبتی به عربس��تان
سعودی و حکومتهای تندرو خاورمیانه ندارد .باید
از این فرصت اس��تفاده کنیم و نبای��د بایدن را در
خاورمیانه نگه داریم .باید سعی کنیم تمرکز آمریکا
بر خاور میانه از بین برود و ما تقریبا به یک س��طح
برتری در این منطقه دست پیدا کنیم .ایسنا

