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روی موج کوتاه

دوازدهمین نشســت کمیسیون 
مشترک برجام روز جمعه )۷ تیرماه( و 
در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی 

ایران و گروه ۱+۴ در وین برگزار شد.
هدف از نشســت، اطمینان از ادامه 
اجــرای برجــام در تمامی ابعــاد آن و 
تبادل نظر دربــاره راه هــای مقابله با 
چالش های ناشــی از خــروج و اعمال 
تحریم های آمریکا علیه ایران عنوان شده 

بود.
اینستکس یا ســازوکار حمایت از 
مبادالت تجاری ایــران و اروپا یک ابزار 
ویژه مالی است که در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ 
)۱۱ بهمن ۱۳۹۷( توسط آلمان، فرانسه 
و انگلیس، برای تســهیل تجارت غیر 

دالری با ایران ایجاد شد.
هلگا اشمید، دبیرکل سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا، که ریاســت این 
نشست را به عهده داشت،  عملیاتی شدن 
سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران را تأیید 
کرد و گفت: نخستین تراکنش در حال 
پردازش است و کشــورهای بیشتری 
از اتحادیــه اروپا به این ســامانه وصل 

خواهند شد.
وی، نشست کمیســیون مشترک 
برجام را ســازنده خواند و افزود: در این 
نشســت، اجرای مؤثر و کامل برجام از 
سوی تمام طرف ها به عنوان یک مسأله 

کلیدی مورد توجه قرار گرفت.
 مثبت و سازنده بود؛ 

اما نه در سطح انتظار ایران
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران 
که ریاست هیات ایرانی را در این نشست 
برعهده داشــت، پیشرفت های صورت 
گرفته در عملیاتی شــدن اینستکس 
اســتقبال کرد و آن را یک گام به سمت 

جلو خواند.
سید عباس عراقچی گفت: در مجموع 
نشست مثبت و سازنده ای بود و نسبت 
به جلسات گذشــته؛  یک گام به جلو به 
شمار می آید، البته هنوز تا خواسته های 
جمهوری اسالمی فاصله قابل توجهی 
وجود دارد و با دستاوردهای ملموسی 
که جمهوری اسالمی ایران انتظار دارد، 

هنوز فاصله داریم.
عراقچی تصریح کرد: نشســت روز 
جمعه کمیسیون مشترک، انتظارات 
ایــران را بــرآورده نمی کنــد و فاصله 
ملموسی با سطح خواســته های ایران 

دارد. در عین حال این جلسه آنقدر ارزش 
دارد که ما روی آن فکر کنیم. من نتایج را 
به تهران می برم و آنها تصمیم می گیرند 
که چه اقدامی انجــام دهند؛ تصمیم به 
»کاهش تعهــدات« را متوقف کنند یا 
خیر. من در جایگاهی نیستم که بگویم 
ایران این کار را می کند یا نه، اما از نظر من 
جلسه امروز برای توقف تصمیم ایران به 

»کاهش تعهدات« کافی نیست.
معاون وزیر خارجه درباره مباحثی 
که در نشست وین مطرح شد نیز عنوان 
کرد: مهمترین موضوعی کــه در این 
جلسه بحث شد، موضوع اینستکس بود 
و سه کشور اروپایی توضیحات مبسوط و 

مفصلی را در این زمینه دادند.
عراقچــی گفت: اینســتکس االن 
عملیاتی شده و ۲ ســه تا کیس )مورد( 
کاری هم در حال انجام شدن است و به 
زودی ظرف روزهای آینده تبادل مالی 

از طریق اینستکس انجام خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان 
با بیان اینکه کشورهای اروپایی دیگری 
هم ابراز عالقه کردند به عنوان سهامدار 
به این مکانیسم و شرکت محلق شوند، 
بیان کرد: کشــورهای اروپایی در نظر 
دارند اعتباراتی را برای اینســتکس در 
نظر بگیرند و در حال حاضر این کانال به 
روی همه کشورهای اروپایی باز است و 
آنها می توانند از طریق آن با ایران معامله 

انجام دهند.
عراقچی در عین حــال گفت: البته 
بدون اینکه خرید نفت از ایران انجام شود 
یا اعتبارات خاصی برای آن در نظر گرفته 
شود اینستکس نمی تواند انتظارات ما 
را به طور کامل بــرآورده کند. بنابراین 
کشــورهای اروپایی باید به طور جدی 
بحث فروش نفت ما را در دستور کار خود 

داشته باشند.
وی ادامه داد: در این جلســه غیر از 
بحث اینســتکس در بحــث اراک هم 
پیشرفت خوبی داشتیم و همه اعضا تعهد 
کردند در جدول زمانی مشخص شده 

ساخت این راکتور جدید به انجام برسد.
اینستکس در دسترس تمامی 
دولت های عضو اتحادیه اروپا 

دوازدهمین نشســت کمیسیون 
مشــترک برجــام در حالی بــا صدور 
بیانیه ای به پایان رسید که در آن تأکید 
شده است: فرانسه، آلمان و انگلستان، 

به اطالع اعضا رســاندند که اینستکس 
عملیاتی شــده و در دســترس تمامی 
دولت های عضو اتحادیــه اروپایی قرار 
دارد و نخستین تراکنش های آن نیز در 

حال پردازش است.
در این بیانیه آمده است:

-. برجام همچنان یک عنصر کلیدی 
در ساختار جهانی عدم اشاعه است که 
براســاس قطعنامه ۲۲۳۱ به اتفاق آرا 
مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل 
متحد قرار گرفته است. مضافاً اینکه در 
پرتو تنش های جدید، صیانت از برجام 
همچنان برای امنیت و ثبات منطقه ای 

اساسی است.
- با توجه به تحــوالت و بیانیه های 
نگران کننده اخیــر، اعضا اهمیت ادامه 
اجرای کامل و مؤثر این توافق از ســوی 
تمامی طرف ها را خاطرنشان ساختند. 
هم زمــان، اعضا یادآور شــدند که رفع 
تحریم ها یک بخش اساســی از برجام 
است و در این خصوص تعهدات مربوطه 
خــود را مرور کردنــد. آن ها همچنین 
تالش های معطوف به کاهش آثار منفی 
خروج آمریکا از برجــام و اعمال مجدد 
تحریم ها، که مکرراً نســبت به آن ابراز 
تأسف کرده اند را مورد توجه قرار دادند. 
فرانسه، آلمان و انگلستان، به اطالع اعضا 
رساندند که اینستکس عملیاتی شده 
و در دســترس تمامی دولت های عضو 
اتحادیه اروپایی قرار دارد و نخســتین 
تراکنش های آن نیــز در حال پردازش 
اســت. همکاری های تکمیلی جاری با 
نهاد متقابل تأسیس شده ایرانی )ساز وکار 
تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا( تسریع 
خواهد شد. آن ها تأیید کردند که برخی 
دولت های عضو اتحادیه اروپایی در حال 
پیوستن به سهامداران اینستکس، که 
یک ساز وکار خاص معطوف به تسهیل 
تجارت قانونی با ایران است، می باشند. 
آن ها همچنین در حال تالش هستند 
تا اینستکس را به روی فعاالن اقتصادی 

کشورهای ثالث نیز باز کنند.
-. اعضــا همچنین در میان ســایر 
موضوعات مختلف مطرح، پیشــرفت 
خــوب در پروژه مدرن ســازی رآکتور 
تحقیقاتی اراک و پروژه تبدیل تأسیسات 
فردو برای تولیــد ایزوتوپ های پایدار، 
آن گونه که در برجام پیش بینی شــده، 
را مورد توجه قرار دادند. اعضا بر اهمیت 

این پروژه ها از منظر عدم اشاعه هسته ای 
تأکید کردند. در خصوص پروژه اراک، 
اعضا مشخصاً از پیشرفت های حاصله 
توسط رؤسای مشترک کارگروه اراک 
یعنی چین و انگلستان، ازجمله امضای 
قرارداد »تجزیه و تحلیل حاالت گذرای 
رآکتور« بین ایران و چین، اســتقبال 
کردند. کمیسیون مشــترک مجدداً 
تعهد قاطع خود برای حمایت کامل از 
این پروژه های هسته ای، از جمله تکمیل 
بموقع پروژه مــدرن رآکتور تحقیقاتی 
اراک و تأمین تجهیزات الزم برای آن را 
مورد تأکید قرار داد. اعضا همچنین در 
جریان گــزارش فعالیت های جاری در 
حوزه همکاری هسته ای صلح آمیز در 
چارچوب پیوست شماره سه برجام نیز 

قرار گرفتند.
- اعضا بــر نقش کلیــدی آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای، به عنوان 
تنها نهاد بی طرف که  مســئول نظارت 
بر اجــرای تعهدات مرتبط هســته ای 
ایران ذیــل برجــام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت ملل متحد به منظور 
راســتی آزمایی ماهیــت منحصــراً 
صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است، 

تأکید کردند.
- به عنوان بخشــی از فعالیت های 
جاری در خصوص موضوعات هسته ای 
و تحریم هــا، کمیســیون مشــترک 
کارشناســان را موظف کرد تا به دنبال 
راهکارهای عملی به ویژه برای صادرات 
اورانیوم دارای غنای پایین و آب سنگین 
تحت ترتیبات مناسب باشند. به موازات 
این، آن ها همچنین از طریق تشــکیل 

جلسات تبادل نظر کارشناسی تخصصی 
و متمرکز، تالش هــای خود را در رابطه 
با برداشتن تحریم ها همسو با تعهدات 
مندرج در بند هشــتم بیانیه نشست 
وزرای کمیســیون مشــترک برجام 
مــورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، بــه منظور 
ارائه راه حل های عملی در جهت حفظ 
عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با 

ایران تشدید خواهند کرد.
- کمیسیون مشترک به موجب مفاد 
برجام، همچنان تنها محل مرتبط برای 
بررســی و تبادل نظر در خصوص تمام 

مسائل و نگرانی ها است.
- اعضا توافق کردنــد که از نزدیک، 
اجرای برجام را رصــد کنند و تصمیم 
گرفته شد تا نشست کمیسیون مشترک 
وزرای خارجه برجــام در آینده نزدیک 

تشکیل شود.
 سپر دیپلماتیک اروپا 

برای حمایت از اینستکس
خبرگــزاری اسوشــیتدپرس روز 
جمعه نوشت که کشورهای اروپایی با 
ایجاد سپر دیپلماتیک حول شرکت ها 
از تبادالت تجاری آنان با ایران حمایت 

خواهند کرد.
به گــزارش این رســانه آمریکایی، 
تحلیلگران اقتصادی شــورای اروپا بر 
این باورند که حضور سه کشور قدرتمند 
اقتصادی اروپا )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
در اینستکس می تواند ریسک پذیری 
تحت فشار قرارگرفتن آمریکا را کاهش 
دهد. کشــورهای اروپایی ایجادکننده 
اینســتکس می گویند که برای درگیر 
نشدن مستقیم با تحریم های آمریکا، 
در مراحل اولیه اجرای ســاز و کار مالی 
اینستکس بیشتر بر نیازهای اولیه جامعه 
مردمی ایران مانند دارو، دســتگاه های 
پزشکی و محصوالت کشاورزی متمرکز 
خواهد شــد. »کورنلیــوس آدباهر«، 
دستیار شــورای روابط خارجی آلمان 
گفت: شرکت های اروپایی که از سیستم 
پرداخت اینستکس استفاده می کنند، 
شرکت های کوچک دارای روابط تجاری 
طوالنی مدت با منطقه خاورمیانه که با 
امریکا هیچ رابطه تجاری و کاری ندارند، 
خواهند بود. به گفته آدباهر، در مراحل 
اولیه شرکت های بزرگ اروپایی وارد این 
ساز و کار مالی برای تبادالت تجاری با 

ایران نخواهند شد.
وی همچنیــن با اشــاره به تالش 
کشــورهای اروپایی خاطرنشان کرد، 
ما فقط صحبت نمی کنیم، ما کار انجام 
می دهیم. این مهم اســت و این همان 
چیزی اســت که اروپایی ها در آن کار 

می کنند.
وزارت خارجه آلمان نیز در صفحه 
توییتری خود اعالم کرد از اینکه شرکای 
اروپایــی ما یعنی انگلیس و فرانســه و 
نیز اتحادیــه اروپا از راه انــدازی کانال 
مالی ویژه، موســوم به »اینستکس« 
حمایت می کنند تا به این وسیله، تجارت 
مشروع با ایران امکانپذیر شود، استقبال 

می کنیم.
پایبندی اروپا مهم ترین دلیل 

ماندن ایران در برجام 
خبرگــزاری آناتولــی بــه نقل از 
ســخنگوی وزارت خارجه ایران اعالم 
کرد که اجرای تعهد کشورهای اروپایی 
به توافق هسته ای مهم ترین دلیل ماندن 

ایران در این توافق است. به گزارش ایرنا،  
اناتولی ترکیه نوشــت که موسوی در 
مصاحبه با خبرنگار ما گفت که در صورت 
اجرای تعهد کشورهای اروپایی، ایران 

همچنان در این توافق باقی می ماند.
وی در ادامه افزود: اگر نتوانیم در این 
زمینه اطمینانی حاصل کنیم، یکی از 
گزینه ها خروج ایران از توافق هسته ای 

و گرفتن تصمیمات آتی است.
کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه و 
انگلیس مصمم به ادامه تجارت مشروع با 
ایران هستند و از تجدید تحریم ها توسط 

آمریکا پشیمان شده اند.
بیانیه مشترک کشورهای اروپایی 

در حمایت از برجام
اتریش، بلژیــک، فنالنــد، هلند، 
اسلوونی، اسپانیا و سوئد نسبت به تجارت 

با ایران ابراز عالقه کردند.
به گزارش ایســنا، به نقل از سایت 
خبری دولت هلند، کشورهای اتریش، 
بلژیک، فنالند، هلند، اسلوونی، اسپانیا و 
سوئد ضمن تاکید بر اهمیت حفظ توافق 
هسته ای ایران با قدرت های جهان، اعالم 
کردند که با همکاری فرانســه، آلمان، 
انگلیس، کمیسیون و سرویس اقدامات 
خارجه اروپا سعی دارند تا راه هایی برای 
تسهیل تجارت مشروع و تبادالت مالی 
با ایران - که اصلی ترین آن ها اینستکس 

است - برقرار کنند.
این کشــورها لزوم رخ دادن چنین 
رویدادی را احتــرام و پایبندی ایران به 
بندها و شرایط توافق هسته ای دانستند.

مسکو از عملیاتی شدن 
اینستکس استقبال می کند

معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز 
از طرف های توافق هســته ای خواست 
در برابر تحریم هــای آمریکا علیه ایران 
بایستند تا از تأثیرات منفی این تحریم ها 

بکاهند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
ســرگئی ریابکوف روز جمعه پس از 
نشست کمیسیون مشــترک برجام 
در ویــن، گفت: ما از تمــام همکاران 
خود می خواهیم تا ایــن را به عنوان 
یک کار مشترک بپذیرند. طرف های 
باقی مانــده در برجام بایــد در برابر 
تحریم های آمریکا علیــه ایران دیوار 
محافظتی ایجاد کنند تا از آثار منفی 

این تحریم ها کاسته شود.
وی همچنین تصریح کرد: سازوکار 
مالی کشورهای اروپایی برای تسهیل 
تجارت با ایران، یعنی اینستکس عملیاتی 
شده است. مسکو از این موضوع استقبال 

می کند اما این تنها گام اولیه است.

عراقچی نشست وین را یک گام به جلو، اما ناکافی توصیف کرد

اینستکس عملیاتی شد

گفت و گو

یک فعال شــاخص اصول گرا با اشــاره به نو 
بودن کار قالیباف در دعوت از جوانان گفت: اینکه 
آقای قالیباف می خواهند چیزی نو ارائه بدهند و 
جوانان را مدنظر دارند تالش خوبی است و هیچ 
مغایرتی هم با تالش هایی کــه در جمع انجام 

می دهند، ندارد.
مهدی چمــران در گفت وگو بــا خبرنگار 
سیاســی ایلنا، در واکنش به بیانیــه قالیباف 

درمورد دعوت جوانان برای حضور در انتخابات 
مجلس، افزود: به عقیده من قالیباف کار ابتکاری 
خوبی را انجام داده است. رئیس پیشین شورای 
شهر تهران در پاســخ به اینکه آیا این فعالیت و 
دعوت قالیباف ذیل شورای وحدت ادامه پیدا 
می کند یا نه، گفت اینکه هست یا نیست را من 
نمی دانم و خودشــان باید بگویند اما تا به حال 
راه جداگانه ای را نرفته اند. این فعال سیاســی 

اصولگرا در پاســخ به این پرسش که در لیست 
آینده مجلس به چه میزان قرار است از آقازاده ها 
استفاده شود، گفت: اینکه کسی آقازاده باشد یا 
نباشد اصال معیار سنجش نیست ممکن است 
کســی در  زمینه ای توانمندی هایی داشــته 
باشــد. اما اینکه بخواهند صرف آقازاده بودن 
 کســی را انتخاب کننــد، نه مــردم  و نه ما آن 

را نمی پذیریم.

  در تهران چهره های ناشناخته 
رای نمی آورند

چمران با بیان اینکــه در تهران چهره های 
ناشناخته رای نمی آورند، گفت: دلیلی ندارد 

حتما لیســت رای بیاورد، امــا چهره های 
ناشــناخته و منفــرد هم خیلی ســخت 
می توانند خودشان را بشناســانند و رای 

بیاورنــد . ایــن فعال شــاخص 
اصولگرا در رابطه با اینکه 
چــرا اصول گرایــان هر 
دوره با اسمی نو، پیش تر 
جمنا و اکنون شــورای 
وحدت پا به انتخابات ها 

می گذارند، گفت: امســال تصمیم گرفتند که 
چیزی فراتــر از جمنا را شــکل بدهند و مجبور 
بودند اسمی برای آن انتخاب کنند که 
این یک موضوع ساده و طبیعی است. 
خود این کار یعنــی نوگرایی و کار 
جدید کردن. وی با تشریح شرایط 
انتخابات آینده گفت: خیلی پیش بینی 
سخت است، اما تحلیل ها نشان 
می دهد، مردم به واســطه 
مســائل اقتصادی ممکن 
است استقبال کمتری 
 از شــرکت در انتخابات 

داشته باشند.

چمران در گفت وگو با ایلنا:

کار قالیباف با وحدت اصولگرایان مغایرتی ندارد
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معاون حقوقی وزارت امور خارجه:
ایران رسمًا از آمریکا به شورای 

امنیت شکایت کرد
معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: وزارت 
امور خارجه ایران طی نامه ای شکایت تجاوز پهپاد 
آمریکایی به خاک کشورمان را به شورای امنیت برد. 
به گزارش ایلنا، غالمحسین دهقانی افزود: ایران 
در این نامه متذکر شده است که درصورت تکرار 
اقداماتی از این دســت ایران دفاع از مرزهای آبی 

خود و مقابله با هرگونه تجاوز را حق خود می داند.
    

طرح محدود کردن ترامپ 
برای جنگ با ایران رأی نیاورد

مجلس سنای آمریکا به طرح محدود کردن 
ترامپ برای جنگ با ایران رأی نداد. به گزارش 
ایلنا، پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا نوشــت: 
در رأی گیــری صورت گرفته ۴۰ ســناتور به 
طرح مذکور رأی مثبت دادند. این طرح برای 

تصویب شدن نیاز به ۶۰ رأی موافق داشت.
    

با کشف حجاب تعمدی در 
خیابان ها قاطعانه برخورد می شود

دادستان کل کشــور گفت: باید نسبت به 
افرادی که ارزش های اسالمی را زیرپا می گذارند 
و با قصــد و تعمد در خیابان ها کشــف حجاب 
می کنند، قاطعانه برخورد شود. حجت االسالم 
محمدجعفر منتظری در نشســت سراسری 
دادستان های مراکز استان ها، افزود: مسائل و 
ناهنجاری هایی که بعضاً دیده می شود توسط 
افراد خاصی صورت می گیــرد که می خواهند 
از خطــوط قرمز عبور کنند و مــا می بینیم که 

مأموریت این ها تحقق اهداف دشمن است.
    

ائتالف عامل موفقیت 
اصالح طلبان در انتخابات است

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
درباره نحــوه حضور گروه هــای اصالح طلب در 
یازدهمین دوره انتخابــات مجلس گفت: تجربه 
حضور در انتخابات مختلف نشان می دهد موفقیت 
اصالح طلبان در ائتالف است و همبستگی میان 
گروه هــای اصالح طلب با موفقیت آنها نســبت 
مستقیمی دارد. زهرا صدراعظم نوری در گفت وگو 
با ایرنا، کارگروه پایش و رصد »لیست امید« را یکی 
از زیرمجموعه های مهم و ضروری شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان دانست و ادامه داد: در 
این شرایط، حتی برخی افراد پس از کسب رای به 
سمت جناح مقابل چرخیده و با شانه خالی کردن از 

مسئولیت، به کسی پاسخگو هم نیستند.
    

انتقاد سخنگوی دولت از 
اطالع رسانی غیرمسئوالنه

سخنگوی دولت در حساب اینستاگرامی خود از 
نحوه اطالع رسانی برخی رسانه ها از رابطه یک زن 
با برخی مسئوالن حوزه نفت انتقاد کرد و نوشت: 
عده ای از رســانه با مقاصد سیاسی سوءاستفاده 
می کنند. علی ربیعی افزود: مطلعم که فرد دستگیر 
شده این فردی که رسانه ها می گویند نیست. اصاًل 
هم معلوم نیســت که آن دستگیر شده جاسوس 
باشد. به کجا رسیده ایم؟ چه راحت آبروی آدم ها 

ریخته می شود. مگر خدا را نمی بینیم؟
    

ایران عملیات تروریستی در 
تونس را محکوم کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم 
کردن دو عملیــات تروریســتی در پایتخت 
جمهــوری تونس بــا خانــواده قربانیان این 
حوادث ابراز همدردی کــرد. به گزارش اداره 
کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور 
خارجه، »سید عباس موسوی«، بر ایستادگی 
کامل جمهوری اسالمی ایران در کنار دولت و 
ملت این کشــور در مبارزه با تروریسم تاکید 
کرد. منابع تونسی روز پنج شــنبه از وقوع دو 
انفجار انتحاری پی در پی در پایتخت و زخمی 

شدن چهار نفر خبر دادند.
    

قانون رسیدگی به دارایی 
مسئوالن بدون اغماض اجرا شود

دبیرکل حزب اراده ملــت گفت: اگر قانون 
رســیدگی به دارایی مسئوالن بدون مالحظه 
و اغماض اجرا شود، آثار مثبتی خواهد داشت 
و فضای مناســبی را ایجاد می کنــد.  احمد 
حکیمی پور در گفت وگو با ایسنا افزود: اگر این 
اتفاق رخ دهد گام های مهمی در شــفافیت و 
اعتمادسازی برای جامعه برداشته خواهد شد و 
کمک خواهد کرد مسئوالن پاسخگوی خود و 

اقدامات اطرافیان خود باشند.

هلگا اشمید، دبیرکل 
سرویس اقدام خارجی 

اتحادیه اروپا، که ریاست 
نشست وین را به عهده 
داشت،  عملیاتی شدن 

سازوکار ویژه مالی اروپا و 
ایران را تأیید کرد و گفت: 

نخستین تراکنش در حال 
پردازش است و کشورهای 
بیشتری از اتحادیه اروپا به 

این سامانه وصل خواهند 
شد

معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه ایران: نشست وین،  

در مجموع نشست مثبت 
و سازنده ای بود و نسبت 
به جلسات گذشته؛  یک 

گام به جلو به شمار می آید، 
البته هنوز تا خواسته های 
جمهوری اسالمی فاصله 
قابل توجهی وجود دارد و 
با دستاوردهای ملموسی 

که ایران انتظار دارد، هنوز 
فاصله داریم


