
يكشنبه 16 مهر 1391 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

ــي آزاد و تحويل  ــده در ليب ــي ربوده ش ــت تبعه ايران هف
ــفارت ايران در طرابلس شدند و طي ساعات آينده به كشور  س

بازمي گردند.
ــي، وزير امور خارجه  ــزارش فارس، علي اكبر صالح به گ
ــده در ليبي  ــورمان از آزادي گروگان هاي ايراني ربوده ش كش

خبر داد.
ــترده براي  ــاره به بيش از دو ماه تالش هاي گس وي با اش
آزادي اين افراد گفت: خوشبختانه در پي تماس ها و مذاكرات 
ــمي ليبيايي و نيز مقامات  ــرده به عمل آمده با مراجع رس فش
ــهر بنغازي، ديروز هفت گروگا ن  ربوده شده ايراني  محلي ش
ــفارت ايران  ــي پس از 65 روز آزاد و تحويل مقامات س در ليب

در طرابلس شدند.   
صالحي افزود: اين افراد همگي در صحت و سالمت كامل 
ــور  ــت آنها به كش بوده و هم اكنون اقدامات الزم براي بازگش
ــت و طي ساعات آينده هواپيماي حامل اين  در حال انجام اس

هموطنان وارد كشور خواهد شد.
هيات هفت نفره مسئوالن هالل احمر جمهوري اسالمي 
ــازمان هالل احمر ليبي به اين كشور  ــمي س كه به دعوت رس
ــفر كرده بودند دهم مرداد امسال از سوي يك گروه مسلح  س
ناشناس در شهر بنغازي ربوده و به نقطه نامعلوم منتقل شدند. 
ــولي و سياسي  ــده هيات هاي مختلف كنس طي مدت ياد ش
ــئوالن ليبيايي مذاكره  ــس ديدار و با مس ــورمان از طرابل كش
ــفر به تهران با  ــن وزير خارجه ليبي نيز در س ــد. همچني كردن
مسئوالن كشورمان و نيز خانواده ايرانيان ربوده شده در ليبي 

ديدار و گفت وگو كرد.
ــر امور خارجه  ــن در مذاكرات وزي ــن موضوع همچني اي
ــي اش در اجالس مكه و اخيرا در  ــورمان با همتاي ليبياي كش

نيويورك مورد پيگيري قرار گرفته بود.
تماس هاي صالحي 

ــالمي ايران در تماس هاي  وزير امور خارجه جمهوري اس
ــور خارجه تركيه درباره  ــت وزير قطر و وزير ام تلفني با نخس

زائران ربوده شده ايراني در سوريه، گفت وگو كرد. 
ــه گزارش واحد مركزي خبر، علي اكبر صالحي ديروز در  ب
ــت وزير قطر، با پرداختن به روابط دوجانبه،  گفت وگو با نخس
ــوريه را  ــده ايراني در س پيگيري جدي آزادي زائران ربوده ش
خواستار شد. نخست وزير قطر نيز در اين تماس تلفني بر ادامه 

تالش ها جهت رهايي زائران ايراني تاكيد كرد.

صالحي همچنين در تماس تلفني با احمد داووداوغلو، وزير 
ــوريه تبادل  امور خارجه تركيه درباره آزادي زائران ايراني در س
نظر كرد. وي در اين گفت وگوي مفصل تلفني، خواستار تالش 

جدي دولت تركيه براي كمك به آزادي زائران ايراني شد.
ــاره به درگيري هاي نظامي اخير  صالحي همچنين با اش
ــليت مجدد به دولت و ملت تركيه  ــوريه، با تس بين تركيه و س
ــور در اين درگيري ها،  ــته شدن پنج تبعه آن كش بخاطر كش
خواستار خويشتنداري دوطرف شد. در اين گفت وگوي تلفني، 
احمد داوود اوغلو قول داد تالش هاي دولت تركيه براي آزادي 

زائران ايراني در سوريه ادامه يابد. 
صالحي همچنين با وزير خارجه سوريه در خصوص زائران 
ــه گفت وگوي تلفني  ــده ايراني و تحوالت منطقه ب ربوده ش

پرداخت. 
ــد بر ضرورت پيگيري  ــر خارجه در اين تماس با تاكي وزي
جدي آزادي زائران ايراني ربوده شده در سوريه، به حساسيت 
ــاره كرد.  ــوريه اش ــاالي منطقه و تنش اخير بين تركيه و س ب
ــي  ــتنداري، بررس صالحي با دعوت مجدد دوطرف به خويش
ــرايط فعلي را  ــوع اين حوادث در ش ــل و عوامل وق ــق عل دقي

خواستار شد. 

درخواست ايران از نهادهاي بين المللي 
ــخنگوي وزارت امور  ــت، س همچنين رامين مهمانپرس
خارجه با «تقبيح تداوم عدم آزادي» زائران ايراني ربوده شده 
ــئول خواست تالش  ــوريه، از نهادهاي بين المللي مس در س
ــهروندان  خود را به منظور آزادي فوري تمامي گروگان ها و ش

بي دفاع ايراني به كار گيرند.
ــاع به عنوان  ــري از زائران بي دف ــت، بهره گي مهمانپرس
ــت و افزود:  ــر دانس ــالف اصول حقوق بش ــاني را خ سپرانس
ــئوليت جان زائران ايراني در سوريه متوجه ربايندگان آنها  مس

كه گروهي شناخته شده هستند و نيز حاميان آنان است.
ــح كرد: جمهوري  ــخنگوي وزارت امور خارجه تصري س
ــالمي ايران همچنين از نهادهاي بين المللي مي خواهد از  اس
ــري است، بشدت  تكرار چنين اقداماتي كه خالف موازين بش
ــال در  ــري كنند. 48 زائر ايراني چهاردهم مرداد  امس جلوگي
ــق توسط مخالفان مسلح دولت سوريه موسوم به  حومه دمش

گروه «ارتش آزاد سوريه» ربوده شدند.
ــار تصاوير  ــته، با انتش ــنبه گذش ــلح پنجش مخالفان مس
ويدئويي از زائران ايراني، تهديد كردند كه آنان را در 48ساعت 

آينده خواهند كشت.

ــورمان ديروز با ارائه  ــوراي عالي امنيت ملي كش دبير ش
ــته اي با گروه 5+1،  ــي از آخرين وضع مذاكرات هس گزارش
ــرح 9 مرحله اي از  ــاي مقامات غربي مبني بر ارائه ط ادعاه

سوي جمهوري اسالمي ايران را تكذيب كرد. 
ــخيص  ــه مجمع تش ــه ديروز در جلس ــي ك ــعيد جليل س
ــاد در خصوص مذاكرات  ــت نظام به اعضاي اين نه مصلح
ــته اي گزارش مي داد با تكذيب ادعاهاي منتشر شده در  هس
ــنهاد موسوم به طرح 9 گام جمهوري اسالمي  خصوص پيش
ــدي خارج از  ــنهاد جدي ــرد: هيچ گونه پيش ــار ك ــران اظه اي
چارچوب مذاكرات 1+5 در اجالس اخير سازمان ملل متحد 
ــت و ادعاي برخي رسانه هاي آمريكايي در  ــده اس مطرح نش

اين خصوص بي اساس است.
اين اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان بعد 
ــه عنوان بازوي  ــانه هاي غربي كه ب ــد كه رس از آن مطرح ش
ــورهاي اروپايي در رويارويي  مهمي براي آمريكا و برخي كش
با ايران در زمينه هسته اي فعاليت مي كنند از فعل و انفعاالت 

جديدي در مذاكرات هسته اي ايران با 1+5 خبر دادند. 
ــز بود كه در  ــم روزنامه نيويورك تايم ــا اين اخبار ه منش
گزارشي ادعا كرده بود ايران براي حل موضوع هسته اي خود 
با غرب يك طرح 9 مرحله اي پيشنهاد داده است كه بر اساس 
آن در ازاي لغو كامل تحريم ها عليه ايران، فعاليت غني سازي 

اورانيوم به تدريج به حال تعليق درخواهد آمد.

ــازي نيويورك تايمز، طبق اين طرح كه  ــاس خبرس براس
ــده، در ازاي لغو  ــنهاد ش ــوي ايران به اتحاديه اروپا پيش از س
بخشي از تحريم ها، ايران فعاليت يك تا دو سايت غني سازي 
اورانيوم را متوقف خواهد كرد و پس از آن و زماني كه مرحله 
ــاي اعمالي عليه  ــرب بايد تمامي تحريم ه ــد، غ نهم فرا رس
ــت و بانك مركزي  ــه تحريم هاي صادرات نف ــران از جمل اي
ــرده و در ازاي آن ايران،  ــران را لغو ك ــالمي اي جمهوري اس

ــط در تاسيسات  ــازي اورانيوم با غلظت متوس فعاليت غني س
فردو را متوقف خواهد كرد.

ــان دادن غرب در  نيويورك تايمز همچنين براي برتر نش
ــنهاد از سوي  ــده بود اين پيش ــته اي مدعي ش مذاكرات هس
ــت كه دبير شوراي  ــت و اين در حالي اس ــده اس آمريكا رد ش
ــورمان ديروز تاكيد كرد چنين مباحثي،  عالي امنيت ملي كش

هيچ پايه و اساسي ندارد. 
 باقري: ايران در انتظار پاسخ 1+5 به پيشنهاد 

مسكو است
ــوراي عالي  ــال، علي باقري، معاون دبير ش در همين ح
ــخ  ــورمان نيز اعالم كرد: ايران در انتظار پاس امنيت ملي كش
ــت كه در  ــنهادهاي تفصيلي اس ــازنده گروه 1+5 به پيش س
مذاكرات مسكو ارائه شده است. به گزارش دبيرخانه شوراي 
ــر  ــاره به برخي مطالب منتش ــي امنيت ملي؛ باقري با اش عال
ــوب مد نظر خود را  ــع غربي گفت: ايران چارچ ــده در مناب ش
ــكو ارائه كرده و پس از مذاكرات مسكو هم با تفصيل  در مس
ــراي گروه 5+1  ــنهادهاي خود را ب ــتري پيش و جزئيات بيش
ــرح داده است.   وي افزود: پاسخ سازنده گروه 1+5 به اين  ش
ــنهادها مي تواند زمينه ساز آغاز دور جديد مذاكرات ميان  پيش

ايران و 1+5 باشد.
باقري گفت: چارچوب پيشنهادهاي ايران نسبت به آنچه 

در مسكو ارائه شد تغييري نكرده است.

نمايندگان مجلس با فراخواندن وزير اطالعات در جلسه 
ــيون امنيت ملي در اين هفته، از وي درباره نابساماني  كميس
ــح  ــازار توضي ــر در ب ــل اخاللگ ــايي عوام ــازار ارز و شناس ب

مي خواهند.
به گزارش مهر، قاسم جعفري 
ــوص  ــورد در خص ــد بجن نماين
ــر از نمايندگان از  ــوال چهار نف س
ــت: ما هرچه  ــر اطالعات، گف وزي
بررسي كرديم و با كارشناسان در 
ــائل ارز و تورم بحث  خصوص مس
ــم به اين نتيجه  و گفت وگو كردي
ــيديم كه تحريم ها در نهايت  رس
شايد 20 تا 30 درصد روي اقتصاد 
كشور تاثير داشته باشد. وي افزود: 

ــت،  ــده اس ــا آنچه باعث اخالل در بازار ارز دراين مدت ش ام
ــازماندهي شده يا به تعبيري مافيايي  وجود عوامل داخلي س
ــور دستور گرفته و در داخل عملياتي  ــت كه از خارج از كش اس

مي كند.
ــان اين كه  ــري با بي جعف
ــل بايد هرچه زودتر  اين عوام
ــت: از  ــوند، گف ــايي ش شناس
ــاي وزارت اطالعات و  نيروه
نيروهاي امنيتي كشور انتظار 
ــريع تر  ــه هرچه س مي رود ك
ــازار ارز  ــل اخاللگر در ب عوم
ــورم و  ــث ايجاد ت ــه باع را ك
ــردم  ــان م ــي در مي دل نگران

شده اند، شناسايي كنند. 

گروگان هاي ايراني در ليبي آزاد شدند
تماس هاي صالحي براي آزادي زائران ربوده شده ايراني در سوريه ادامه دارد

ــم رهبري گفت: تنش  ــاور امور بين الملل مقام معظ مش
اخير مرزي بين تركيه و سوريه، چاله اي است كه آمريكايي ها 

براي كشاندن پاي ناتو به منطقه كنده اند.
ــر واليتي در  ــر، علي اكب ــد مركزي خب ــه گزارش واح ب
ــت ودومين همايش فصلي مديران و معاونان فرهنگي  بيس
ــورهاي  ــتاني حوزه هنري افزود: همه از جمله كش مراكز اس
تركيه، سوريه، عراق و لبنان هوشيار باشند تا در اين دام جديد 
ــراي ورود ناتو به منطقه  ــياري ب ــد زيرا تالش هاي بس نيفتن
صورت مي گيرد و همزمان با آن تالش مي كنند به اختالفات 

قومي و مذهبي در اين كشورها دامن بزنند.
ــرب در ايجاد اختالف  ــابقه غ ــن زمينه به س وي در همي
قومي و مذهبي در جهان اسالم اشاره كرد و با يادآوري اين كه 
طالبان، ساخته دست غربي هاست، گفت: خانم بي نظير بوتو 
ــانه هاي  ــت وزيري در مصاحبه با يكي از رس ــان نخس در زم
ــد در موضوع طالبان  ــهور غربي اعالم كرده بود كه نباي مش
ــي ها  ــتان مورد مواخذه قرار گيرد، چرا كه انگليس تنها پاكس
ــراح، آمريكايي ها نقش  ــش ط ــان نق ــكل گيري طالب در ش
حمايت كننده بين المللي، عربستاني ها نقش مالي و پاكستان 

نيز نقش لجستيك داشته است.

ــوريه را به منظور  ــارهاي ماه هاي اخير به س واليتي فش
ــتي عنوان كرد و  ــاد فضاي تنفس براي رژيم صهيونيس ايج
گفت: غليون، يكي از معارضان سوري اخيرا بصراحت اعالم 
ــد قرار گيرد، روابطش را با اسرائيل و  ــار اس كرد اگر جاي بش
آمريكا برقرار و با ايران قطع خواهد كرد و هيچ كمكي نيز به 

مقاومت نمي كند.
دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي در بخش ديگري 
ــالمي منطقه اي را فراتر از  ــخنان خود، جنبش هاي اس از س
ــت و آن را بيداري  ــي و بهار عربي دانس ــاي مخمل انقالب ه
ــالمي به معناي واقعه اي كلمه و عميق خواند و گفت: اين  اس
مساله به اندازه اي اهميت دارد كه همه جبهه كفر تالش خود 
ــته  است و نمونه آن تالش  ــالم به كار بس را براي مقابله با اس
براي انحراف بيداري اسالمي و توهين به پيامبر اعظم (ص) 

است.
وي تاكيد كرد: در چنين شرايطي وظيفه همه امت اسالم 
از برادران شيعه گرفته تا سني اين است كه بايد بر اشتراكات 
ــتراكات در  براي وحدت حداكثري تالش كنند، چرا كه اش
ــتراكات ميان مسيحيان است و اين  ــلمانان بيشتر از اش مس
خود در كمك به مقابله با هجمه دشمنان بسيار موثر است.

واليتي: تنش مرزي تركيه و سوريه، براي آوردن ناتو به منطقه است 

وزير اطالعات براي پاسخگويي درباره مافياي ارزي به مجلس مي رود
رنا

س: اي
عك

 آيت اهللا جنتي هر 2 ماه يك بار
خطيب جمعه خواهد بود

ــتاد نماز جمعه تهران با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد:  س
ــران با توجه به  ــام جمعه موقت ته ــت اهللا احمد جنتي، ام آي
كهولت سن، هر دو ماه يك بار به ايراد خطبه هاي نماز جمعه 

خواهد پرداخت./ ايرنا
 ابالغ آراي متهمان اختالس بيمه 

تا پايان اين هفته
ــيدگي كننده به پرونده  ــاني، قاضي رس سيامك مديرخراس
متهمان اختالس از شركت بيمه ايران و استانداري تهران، گفت: 
درج دادنامه اين پرونده هنوز به اتمام نرسيده و پيش بيني مي شود 
اواخر اين هفته آرا به متهمان يا وكيالن آنها ابالغ شود. وي درباره 
دادگاه هاي مطبوعات نيز اظهار كرد: تا زماني كه اقدامات مربوط به 
پرونده اختالس از شركت بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان 
 تهران پايان نيابد، امكان صدور راي درباره مطبوعات وجود نخواهد 

داشت./  ايرنا
 پايگاه جديد منافقين در مرز

 سوريه و لبنان
ــلح مخالف دولت سوريه موسوم  ــخنگوي گروه مس س
ــن گروه در حال احداث پايگاهي  ــه «ارتش آزاد» گفت: اي ب
ــوريه و لبنان  براي مجاهدين خلق (منافقين) در مرزهاي س
ــتفاده از مهارت هاي جنگي و رزمي» اعضاي  با هدف «اس
آن است. بسام امداد در گفت وگو با خبرگزاري آناتولي تركيه 

اين مطلب را عنوان كرد./ نسيم آنالين
 رونمايي از 7 طرح صنعتي
 در حوزه تجهيزاتي نانو 

ــط توليد صنعتي  ــامل چهار خ ــتاورد صنعتي ش   هفت دس
محصوالت مختلف نانو و سه دستگاه پيشرفته در حوزه شناسايي 

و سنجش مواد نانو با حضور رئيس جمهور رونمايي شد. 
ــم رونمايي شد شامل  چهار طرح صنعتي كه در اين مراس
ــه با فناوري  ــاي نيروگاهي ارتقا يافت ــد صنعتي فيلتر ه تولي
نانوالياف، توليد صنعتي پودر نانو سيليس با كاربرد در صنايع 
ساختمان، الستيك و رنگ ؛ توليد صنعتي نخ هاي پولي آميد 
ــي غشاي نانو فيلتراسيون براي  ضد باكتري و توليد آزمايش
ــتگاه  ــه دس ــت. همچنين س ــه كارگيري در تصفيه آب اس ب
ــپكترو سكوپي  ــتگاه، اس ــامل دس تجهيزات فناوري نانو ش
ــنت مولكولي و  ــتم برش نگاري، فلورس ــان پرواز، سيس زم

دستگاه آناليز حرارتي تفاضلي رونمايي شد./  ايرنا

كمي از سياست

انتقاد بان كي مون از تحريم ايران
ادامه از صفحه اول

ــت ملي و  ــيون امني ــر كميس ــه حقوق بش ــس كميت رئي
ــت  ــس نهم افزود: اين اولين بار نيس ــت خارجي مجل سياس
ــي در مورد تحريم ايران  ــخصيت هاي حقيقي و حقوق كه ش
ــلطه به اين نظرات  ــفانه نظام س ــع مي گيرند، اما متأس موض

توجهي ندارد.
نيازي به دلسوزي نيست، قانون را اجرا كنيد

ــيون امنيت ملي و  منصور حقيقت پور، نايب رئيس كميس
سياست خارجي مجلس نيز در مورد اظهارات بان كي مون و 
ــارهاي بين المللي بر مردم ايران گفت: غرب مي داند كه  فش
تصميماتش خارج از قوانين موجود بين المللي است و متوجه 
شده كه اعمال تحريم هاي فراقانوني، تهديدي براي جامعه  
ــاره به مقاومت ملت ايران در مقابل  ــري است. وي با اش بش
تحريم ها گفت: البته اين تحريم ها نهايتًا براي اين كشورها، 

رسوايي به بار خواهد آورد.
ــازمان ملل را ابزاري در دست  نماينده اردبيل، دبيركل س
ــد بازگو مي كند و  ــت كه هرچه را آنها مي خواهن غرب دانس
ــازمان ملل در ارائه گزارش  ــزود: البته اميدواريم رئيس س اف
ــتقالل طلبانه داشته باشد و حرمت، موقعيت  خود گرايش اس
ــيون امنيت  ــازمان ملل را حفظ كند. عضو كميس و منزلت س
ــاره به اين كه تحريم ها بر ملت  ــت خارجي با اش ملي و سياس
ــت نكرده است، گفت: ما نياز به  ــته، اما آنها را سس تاثير گذاش

دلسوزي نداريم، بلكه خواهان اجراي قانون هستيم.

رسانه هاي غربي از فعل و انفعاالت جديدي در مذاكرات ايران با 1+5 خبر دادند
جليلي: ادعاي غرب در خصوص طرح 9 مرحله اي ايران صحت ندارد

احمدي نژاد: قانون ناقص بهتر از نداشتن قانون است
ــور با تاكيد بر ضرورت پايبندي همه به قانون  رئيس جمه
ــند، وگرنه آن  گفت: مجريان بايد پايبند و مومن به قانون باش

قانون به جايي نمي رسد.
ــژاد ديروز در همايش  ــه گزارش مهر، محمود احمدي ن ب
ملي طاليه داران فرهنگ ترافيك با بيان اين كه همه ملت ها 
ــعادت يك  ــعادتند، اظهار كرد:  از عوامل اصلي س به دنبال س
ــاق مثبت در حاكميت  ــت و هر اتف ــت حاكميت قانون اس مل

قانون امكان پذير است.
ــد زحمات آن  ــوري قانون نباش وي ادامه داد: اگر در كش
ــيد، البته براي حاكميت قانون  ــور به نتيجه نخواهد رس كش
سه عامل الزم است. رئيس جمهور ادامه داد: اولين عامل آن 
است كه قانون خوب و عادالنه باشد، نيازهاي جامعه را پاسخ 

دهد و مانع هرگونه تخلف شود. 

ــت قانون است. قانون  وي افزود: عامل دوم اجراي درس
ــتي  ــود و مجري نيز بايد قانون را بدرس ــت اجرا ش بايد درس

اجرا كند.
ــون را  ــت قان ــل در حاكمي ــومين عام ــژاد س احمدي ن
ــت و اظهار  ــردم دانس ــوم م ــي عم ــري و همراه قانون پذي
ــود، اما  ــون تصويب ش ــن قان ــور بهتري ــر در كش ــرد: اگ ك
ــند، قانون اجرا ــته باش  توده هاي مردم به آن قانون باور نداش

 نخواهد شد.
ــي قوانين ناقص  ــت برخ ــا بيان اين كه ممكن اس وي ب
ــتن قانون ــد، گفت: با اين حال قانون ناقص بهتر از نداش  باش

ــت. رئيس جمهور افزود: همراهي و همكاري مردم باعث   اس
ــد، بسرعت اصالح  ــكال داشته باش ــود اگر قانوني اش مي ش

شود.

ــند  ــا حضور وزيران دفاع ايران و عراق، س ــمي ب در مراس
همكاري هاي دفاعي ميان تهران و بغداد امضا شد.

ــه بر پايه  ــند همكاري ك ــنا، در اين س ــه گزارش ايس ب
ــده است، دو  ــور تنظيم ش تفاهم نامه هاي قبلي ميان دو كش
ــط دفاعي تاكيد كردند و  ــترش روزافزون رواب طرف بر گس
ــتر  ــن تفاهم نامه ها را موجب تحكيم هر چه بيش ــراي اي اج
ــه صلح و ثبات در منطقه  ــاير حوزه ها و كمك ب روابط در س

دانستند.
ــتيباني نيروهاي مسلح و هيات عالي رتبه  وزير دفاع و پش
دفاعي ايران در سفر به عراق با رئيس جمهور، رئيس مجلس، 
ــتاد كل ارتش و برخي مسئوالن سياسي  وزير دفاع، رئيس س

و مذهبي عراق ديدار و گفت وگو كردند.

موشك هاي كروز ايران، پاسخگوي تهديدات
ــتيباني نيروهاي مسلح ديروز گفت: انواع  وزير دفاع و پش
ــالمي  ــك هاي كروزي كه االن در اختيار جمهوري اس موش
ــت و موشك هاي نصر،  ــت براي اهداف دريايي اس ايران اس
قادر، نور، ظفر و موشك بالستيك فاتح كامال پاسخگوي هر 

نوع تهديدي هستند.
ــاره به  ــد وحيدي در گفت وگو با فارس، با اش ــردار احم س
ــلح در  ــتاوردها در آخرين رژه نيروهاي مس نمايش برخي دس
ــهريور، گفت: كمبودي در حوزه هاي موشكي  سي و يكم ش
ــت و ما طرح هاي  ــه اين به معناي پايان كار نيس ــم البت نداري
ــتري در دست  داريم، اما امروز به لحاظ برد، دقت، قدرت  بيش

تخريب و قدرت آماده سازي مشكل و كمبودي نداريم.

امضاي سند همكاري دفاعي ميان ايران و عراق




