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ایرانوجهان
اخبار
اردوغان دیدار با بولتون را
نپذیرفت

مشاور امنیت ملی آمریکا پس از آنکه با
پاسخ منفی رئیس جمهوری ترکیه برای دیدار
و گفتوگو مواجه شد این کشور را ترک کرد.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی
صباح ،رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری
ترکیه اخیرا اظهارات جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی آمریکا را مورد انتقاد قرار داده بود
که گفته بود آمریکا تحت شرایطی نیروهایش
را از سوریه خارج می کند؛ آمریکا گفته بود که
ترکیه باید از یگانهای مدافع خلق حفاظت
کند .اردوغان در جمع گروه پارلمانی حزب
حاکم ترکیه گفت که اظهارات بولتون درباره
یگانهای مدافع خلق غیرقابل قبول است و
ترکیه نمیتواند این شرایط آمریکا را بپذیرد.

شکست «ترزا می» از پارلمان

قانونگذاران انگلیسی با رای منفی به قانون
مالیاتی ،دولت ترزا می را برای اجرای بریگزیت
بدون توافق با مانعی جدی روبهرو کردند.
در این رایگیری  ۳۳۰رای موافق در مقابل
 ۲۹۶رای مخالف ارائه شد و به این معنی است
که دولت انگلیس برای استفاده از هرگونه
اختیارات قوانین مالیاتی مجبور است برای
خروج از اتحادیه اروپا تایید پارلمان را به دست
آورد.

ی نفتی خود به
هند پرداخت بده 
ایران را آغاز کرد
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اخبار

« ابتکار» موضوع تحریمهای جدید اتحادیه اروپا بر دو شهروند و وزارت اطالعات ایران را بررسی میکند

دمکراتهای سنا الیحه تحریم
جدید علیه ایران را تایید نکردند

گامهای پس و پیش اروپایی

تابستان امسال چند شهروند ایرانی از جمله یک
دیپلمات به اتهام تالش برای بمبگذاری در همایش
ساالنه سازمان منافقین در سه کشور فرانسه ،بلژیک
و آلمان بازداشت شدند .از سوی دیگر حدود چهار
ماه پیش نیز دانمارکیها مدعی شدند که ایران در
تالش بوده تا رهبر گروه االحوازیه را در داخل این
کشور ترور کند ،گروهی که در ساعتهای اولیه حمله
تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در سالروز
آغاز هفته دفاع مقدس که منجر به شهادت حداقل
 25نفر از مردم شد مسئولیت این اقدام را بر عهده
گرفته بود.
تمامی این وقایع در حالی رقم خورد که اتهام
بمبگذاری در همایش منافقین همزمان شد با
سفر حسن روحانی رئیسجمهوری ایران به اتریش
و سوئیس .در همان زمان بسیاری از ناظران معتقد
بودند که با توجه به برنامه همکاری میان ایران و اروپا
برای کاستن از بار تحریمهای آمریکا و نیز به نتیجه
رسیدن سازوکار مالی اروپا با ایران ،همزمانی این ادعا
با سفر روحانی به اروپا بسیار مشکوک است.
در همین رابطه نیز ایران ضمن محکوم کردن این
اتهامات هرگونه دخالت در این مسئله را رد کرده و
اعالم کرد که حاضر است برای روشن شدن زوایای
مختلف این ادعا با کشورهای اروپایی همکاری کند.
همچنین چندین بار سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز
در جلسات هفتگی خود با خبرنگاران اعالم کرده بود
که دستگیری یک دیپلمات ایرانی به هیچ عنوان قابل
قبول نبوده و از تمامی مجاری ارتباطی این مسئله در
حال پیگیری است.

برخورد تند وزارت خارجه ایران با دیپلماتهای
اروپایی
همزمان با این تحوالت و در حالی که اتحادیه اروپا
بخش امنیت داخلی وزارت اطالعات را مورد تحریم
قرار داده است ،یک مقام آگاه دیپلماتیک روز گذشته
اعالم کرد  :در پی اقدام اتحادیه اروپا در تحریم یک
نهاد و دو فرد ایرانی روز سه شنبه شش نفر از سفرا
و کارداران اروپایی با حضور در وزارت امور خارجه
سعی داشتند مواضع اتحادیه را توجیه کنند اما با
برخورد تند مقام مالقات شونده مواجه شده و به
علت غیرقابل پذیرش بودن اظهارات آنها و استفاده
از ادبیات نامناسب ،در کمتر از ده دقیقه به مالقات
خاتمه داده شده است .وی همچنین افزود :به دلیل
حمایت کشورهای اروپایی از گروههای شناخته شده
تروریستی و ادامه پناه دادن به عناصر تروریست،
ایران در حال ارزیابی و تجدید نظر در همکاریهای
اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی خود با کشورهای اروپایی
است و به زودی تصمیماتی در این خصوص گرفته
خواهد شد که حوزههای مهمی را در بر میگیرد.
دو سناریو برای اقدامات اروپا
در مورد این تصمیم اروپاییها آن هم در زمانی که
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روز سهشنبه آندرس ساموئلسن وزیر خارجه دانمارک اعالم کرد که اتحادیه اروپا با تحریم ایران با اتهام طرح نقشه ترور در اروپا موافقت کرده است.
در همین راستا و بر مبنای این ادعا ،اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای اعالم کرد که دو شهروند ایرانی و بخشی از وزارت اطالعات ایران را در فهرست
تحریمهای خود قرار داده است .اروپاییها همچنین مدعی شدهاند که این اقدام بخشی از پاسخ اتحادیه اروپا به ایران است و این تحریمها از روز
چهارشنبه  19دی اجرایی میشود.

تحلیلگران
اقدامات اروپا
را نوعی فرار به
جلو برای خریدن
زمان بیشتر یا
تحت فشار قرار
دادن ایران برای
تعدیل بخشی از
تعهدات خود ذیل
برجاممیدانند
مسئله همکاری میان ایران و اروپا بر سر برجام اکنون
یکی از مسائل مهم بینالمللی محسوب میشود دو
دیدگاه از سوی تحلیلگران وجود دارد .نخستین
دیدگاه که غربیها به خصوص آمریکا بر روی آن
تاکید دارند این است که اقدام اروپا در برخورد با
ایران اقدامی نمادین است .خبرگزاری رویترز در
همین راستا طی گزارشی آورده است که چرا این اقدام
نمادین است؟ زیرا یکی از افراد تحریم شده در حال
حاضر در بازداشت بهسر میبرد و همچنین این اولین
باری است که اروپا از زمان لغو تحریمهایش علیه
ایران در پی اجرای توافق هستهای  ،تحریمی را علیه
جمهوری اسالمی وضع میکند.
از سوی دیگر اخیرا مایا کوچیانچیک سخنگوی
اتحادیه اروپا با انتقاد از عملکرد آمریکا گفته که
دونالد ترامپ موقعیت دیپلماتیک اروپا را در داخل
این کشور تنزل داده و در خصوص اولویتبندی خود
هیچ توضیحی نیز ارائه نکرده است .به گفته ناظران
بنا بر اولویت وزارت خارجه آمریکا رئیس یک سازمان
بینالمللی باید مطابق با یک رهبر یا رئیس دولت در

ظریف در کنفرانس بینالمللی رایسینا :

مدیر اجرایی بانک یوکو ( )UCOهند گفت:
پاالیشگاههای این کشور روند پرداخت بدهی
خود بابت خرید نفت از ایران را از طریق
مکانیسم روپیه آغاز کردهاند.
به گزارش رویترز ،چاران سینگ مدیر اجرایی
بانک دولتی بانک یوکو به رویترز گفت ،در
روز سه شنبه ما مبلغی از بدهی شرکتهای
هندی به ایران را دریافت کردیم  .دهلی نو
اخیرا مکانیسم پرداخت هزینه خرید نفت از
ایران با استفاده از واحد روپیه بدون در نظر
گرفتن مالیات را تصویب کرده است که این
اقدام میتواند کمک بسزایی به پاالیشگاههای
هندی برای پرداخت بدهی  1.5میلیارد دالری
خود به ایران باشد.
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نظر گرفته شود ،حال آنکه اکنون این موقعیت برای
اروپاییها مانند یک کشور تنزل داده شده است.
بنا بر این شرایط تحلیلگران معتقدند که اروپاییها
با توجه به فشارهایی که از سوی واشنگتن بر سر
برجام و نیز جنگ تجاری متحمل میشوند ،قصد
دارند با مانورهایی خود را به واشنگتن نزدیکتر کرده
تا مقداری از بار فشارها بر روی خود را بکاهند .به
خصوص اینکه دولتهای قوی اروپایی مانند آلمان
و فرانسه اکنون درگیر تنشها و چالشهای داخلی
هستند و تا اسفند ماه امسال نیز انگلستان با خروج
قطعی از اتحادیه اروپا وحدت و همگرایی اروپایی را به
میزان زیادی دستخوش تغییر خواهد ساخت.
دیدگاه دوم معتقد است که بنا بر گفتههای اروپا
مبنی بر حمایت از برجام و نیز برنامهای که برای
بهرهمندی ایران از مزایای برجام در چارچوب سازوکار
ویژه مالی موسوم به  SVPوجود دارد ،اکنون پس
از گذشت نه ماه از خروج آمریکا از توافق هستهای
همچنان موضوع کارایی این سازوکار ویژه در هالهای
از ابهام قرار دارد .هر چند اروپاییها بحث میزبانی

این سازوکار را مطرح کردهاند ،اما همچنان مبنای
حقوقی آن و نیز مسئله تحریمهای آمریکا نامشخص
است و هر از چندی مقامات اروپایی موضوع حمایت
از برجام را در قالب دیدگاههای امنیتی مطرح میکنند
نه همکاریهای اقتصادی .به همین دلیل نسبت به
توان اقتصادی این سازوکار ویژه شبهاتی وجود دارد و
اکنون مقامات ایران نسبت به این مسئله واکنشهای
صریحی را اتخاذ کردهاند .به عنوان نمونه در چند روز
اخیر ،ظریف در هند بار دیگر به صراحت اعالم کرده
که منتظر اروپاییها نخواهیم ماند و علی شمخانی
دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز تاکید کرد که زمان
اروپاییها به اتمام رسیده است .لذا با توجه به شرایط
پیش آمده تحلیلگران معتقدند پیش کشیدن چنین
طرحهایی مبنی بر قصد ایران از ترور و بمبگذاری
در اروپا ،در حقیقت نوعی واکنش متقابل در مقابل
ابراز ضعف آنها در برابر آمریکاست .به تعبیری نوعی
فرار به جلو برای خریدن زمان بیشتر یا تحت فشار
قرار دادن ایران برای تعدیل بخشی از تعهدات خود
ذیل برجام.

دولت آینده در افغانستان نمیتواند بدون نقش طالبان باشد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنانی در
کنفرانس بینالمللی رایسینا در هند اظهار کرد:ما امروز به جای
سلطه مردان قوی نیازمند منطقهای قوی هستیم.
وی خاطرنشان کرد :از دیدگاه ما منطقهای قوی شامل مولفههای
زیر است؛  -1ثبات سیاسی و سرزمینی بومی -2 ،اتکا به مردم به
عنوان منبع مشروعیت ،امنیت و کامیابی-3 ،هماهنگی هویتهای
ملی و شهروندی منطقهای-4 ،مشارکت همه کشورهای مرتبط
منطقهای در تضمین صلح در منطقه از طریق سازمانهای منطقهای
یا ترتیبات مقتضی -5 ،اطمینان ،تجارت و تعامل بیشتر میان
کشورهای منطقه به جای قدرتهای خارجی -6 ،روابط اقتصادی و
تعامالت مردم محور که روی آوردن به جنگ را هزینه بر و غیر قابل
دفاع کند -7 ،فرهنگ منطقه ای که امنیت ملی را منطبق بر امنیت
منطقهای کند -8 ،محیط منطقهای پایدار.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین بیان کرد :با هند
اشتراکات زیادی در شکلدهی چنین همسایگی ،در جنوب ،مرکز
و غرب آسیا داریم .همچنین ما برای حرکت در این مسیر ،مجدد
دست دوستی خود را به همسایگانمان در منطقه خلیج فارس دراز
میکنیم.
وی افزود :گفتوگوی واقعی نیازمند جایگاه برابر و احترام متقابل و

همچنین شناسایی منابع متنوع دانش و حکمت است.
ظریف همچنین در گفت و گو با شبکه اندیتیوی به سواالت
پیرامون مذاکرات اخیر ایران با طالبان افغانستان و نگرانیهای هند از
قدرتگیری طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و
بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران که به واسطه برجام لغو شده
بودند ،پاسخ داد.
ظریف تاکید کرد :من معتقدم که دولت آینده در افغانستان
نمیتواند بدون نقش طالبان باشد اما ما بطور قوی بر این باوریم
که آنها نباید نقش غالب در افغانستان داشته باشند .البته قطعا
این مردم افغانستان هستند که در نهایت باید تصمیمگیری کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حمایت پاکستان از گروههای
تروریستی در افغانستان گفت که پاکستان تالش کرده نقشی مثبت
ایفا کند اما افراطگرایی برای پاکستان نیز یک تهدید موجودیتی است.
وزیر امورخاجه ایران تصریح کرد :ما معتقدیم که موضع پاکستان
درخصوص افغانستان در حال شکل گرفتن است و بر این باوریم
که پاکستان تالش میکند نقشی مثبت در رسیدن به روند برقراری
صلح در افغانستان ایفا کند .من میدانم که پاکستانیها نمیخواهند
افغانستان توسط گروههای افراطگرا احاطه شود اما افراطگرایی برای
پاکستان یک تهدید موجودیتی است .افراطگرایی در افغانستان و

پاکستان یک تهدید موجودیتی برای پاکستان است.
به گزارش ایسنا ،ظریف خاطرنشان کرد :ما نمیتوانیم زندانی
گذشته باشیم .ما با پاکستان در دهه 1990زمانی که طالبان را ایجاد
یا به ایجاد آن کمک کرد ،مخالفت کردیم .ما اولین کسانی بودیم که
قربانیانی دادیم که از دست طالبان رنج بردند 11 .تن از همکاران من
به دست طالبان کشته شدند اما نمیتوانیم در گذشته زندانی باشیم.
وی افزود :ما باید برای یک آینده بهتر با یکدیگر همکاری کنیم.
ایران آماده است تا با پاکستان همکاری کند تا آنچه رهبران پاکستانی
میگویند را درک کنیم ،اینکه به ما گفتهاند که بر این باورند مبارزه با
گروههای افراطگرا در راستای منافع ملیشان است و ما نیز تحلیلگرانه
معتقدیم که این امر حقیقت دارد .رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در
پاسخ به سوالی درباره تحریمهای آمریکا علیه تهران که به کاهش
خرید نفت هند از ایران منجر شده است ،اظهار کرد :ما قادریم با
یکدیگر حتی در شرایط سختتر تعامل کنیم و من اطمینان دارم ایران
و هند بهویژه در بخش خصوصی میتوانند راههایی برای پرهیز از این
اقدامات غیر قانونی بیابند .اجازه دهید به خودمان یادآوری کنم که
این اقدامات غیرقانونی هستند .ما نمیخواهیم قانون را دور بزنیم،
بلکه تالش میکنیم از بیقانونی پرهیز کنیم ،ما تالش داریم از قلدری
(آمریکا) طفره برویم.

نمایندگان دمکرات مجلس سنای آمریکا در
اعتراض به ادامه تعطیلی دولت این کشور ؛ از تایید
الیحهای در مورد اعمال تحریمهای جدید علیه
ایران  ،سوریه و روسیه خودداری کردند .به گزارش
ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،این الیحه با
عنوان تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه به دنبال
هدف قرار دادن سوریه و هم پیمانانش ( روسیه و
ایران) با تحریمهای جدید و تقویت همکاریهای
امنیتی واشنگتن با اسرائیل و اردن بود .این الیحه
تنها از حمایت  56نفر از  100سناتور برخوردار
شد اما برای بررسی بیشتر به  60رای نیاز داشت.
تصمیم دمکراتها در ایجاد مانع برای تصویب این
الیحه در حالی اتخاذ شد که تعطیلی دولت آمریکا
موجب تنشهایی میان دمکراتها و دونالد ترامپ
شده است« .کریس وان هولن» سناتور دمکرات در
صفحه توئیترش نوشت که دمکراتهای سنا باید
مانع از تصویب هر الیحه غیرمرتبط با بازگشایی
دولت آمریکا شوند.

رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ به
یکتاجر روس اطالعات داده است

پل مانافورت ،رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد
ترامپ ،در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال
 ۲۰۱۶میالدی ،اطالعاتی در اختیار کنستانتین
کیلیمنیک قرار داده است .کنستانتین کیلیمنیک
یک تاجر روس است که به ارتباط با سرویس
اطالعات مخفی روسیه متهم شده است.
به گزارش دویچه وله ،رسانههای آمریکایی
با استناد به مدارکی که وکالی مانافورت روز
سهشنبه منتشر کردند ،نوشتهاند که مانافورت
به بازپرس مالر دروغ گفته است .گفته میشود
بخشی از این مدارک که محرمانه بوده ،با وجود
ماژیک سیاهی که روی آن کشیده بودند ،خوانا
بوده است .به نوشته نیویورک تایمز ،مانافورت
اطالعاتی شامل نتیجه یک همهپرسی که توسط
یک شرکت خصوصی برای دونالد ترامپ صورت
گرفته بوده را به کیلیمنیک داده است.

 11سال حبس برای وزیر سابق
اسرائیلی به اتهام جاسوسی
برای ایران
سگِو وزیر پیشین انرژی رژیم صهیونیستی
گونن ِ
که پیش از این متهم به جاسوسی برای ایران شده
بود از سوی دادگاه به  11سال حبس محکوم شد.
به گزارش فارس ،در جلسات دادگاه ،سازمان
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی «شاباک»،
سگِو  ۶۲ساله را به برقراری تماسهای غیرقانونی
ِ
با عوامل ایران ،افشای اطالعات محرمانه
درباره زیرساختهای نظامی و غیرنظامی رژیم
صهیونیستی و جاسوسی متهم کرده بود .پیش
از این ،روزنامه هاآرتص تحلیل کرده بود که اگر
اتهامات مطرح شده علیه وزیر پیشین انرژی
اسرائیل صحت داشته باشد ،استخدام او به
عنوان جاسوس و عامل اطالعاتی ،یک پیروزی
برای ایران است.

فشار مجدد کاخ سفید برای تامین بودجه دیوار مرزی

دموکراتها :ترامپ مردم آمریکا را به گروگان گرفته است
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود از کاخ سفید بر
دموکراتها برای درخواست بودجه  ۵.۷میلیارد دالری برای ساخت دیوار در مرز
جنوبی مکزیک فشار آورد و آنها را متهم کرد که ساخت دیوار مرزی را که تنها
میتواند مانع هجوم مواد مخدر و تبهکاران از طریق مرز جنوبی شود ،نادیده
میگیرند.
رئیس جمهوری آمریکا در یک نطق زنده تلویزیونی از کنگره خواست بودجه
الزم را برای احداث دیواری حائل در مرز با مکزیک برای جلوگیری از ادامه یک
بحران فزاینده انسانی و امنیتی تامین کند .او در این سخنرانی برخالف بعضی
پیشبینیها برای دور زدن کنگره و ساختن یک دیوار مرزی ،وضعیت اضطراری
اعالم نکرد .به نقل از پایگاه خبری هیل ،ترامپ گفت :چند آمریکایی دیگر باید
بمیرند تا این اقدام توسط کنگره انجام شود .این مسئله انتخاب میان درست و
غلط ،عدالت و ناعدالتی است.
قرار است رئیس جمهوری و دموکراتها مذاکرات را از سر بگیرند .وی گفت:
تنها مسئله این است که این اقدام غیراخالقی است و سیاستمداران هیچ کاری
انجام نمیدهند.
رئیس جمهوری آمریکا خواهان اختصاص بودجهای  ۵.۷میلیارد دالری از سوی
کنگره برای ساختن یک مانع فوالدی مرتفع است که از قولهای انتخاباتی او بود

اما دموکراتها قویا با تامین چنین بودجهای مخالفت میکنند .او در نطق خود
گفت که  ۹۰درصد هروئینی که در آمریکا فروخته میشود از مکزیک میآید.
ترامپ اشاره کرد که دموکراتها در گذشته از نوعی مانع مرزی حمایت کردهاند.
در سال  ۲۰۰۶سناتورها چاک شومر ،باراک اوباما ،هیالری کلینتون و جو بایدن
به عنوان بخشی از قانون حصار امن به یک حصار  ۱۱۲۰کیلومتری رای داده بودند.
اما به نظر میرسد که سخنرانی  ۹دقیقهای ترامپ هیچ پیشنهاد جدیدی به همراه
نداشته و تاثیری بر بنبست ایجاد شده نخواهد داشت.
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و چارلز شومر رهبر اقلیت
دموکراتها در سنا اظهارات ترامپ مبنی بر وجود بحران در مرز جنوبی را رد و
اعالم کردند که رئیس جمهوری تنها به دنبال تهدید کشور با تعطیلی دولت است.
شومر اعالم کرد :رئیس جمهوری تنها از تعطیلی دولت برای ایجاد بحران و
ترس و نگرانی و جلب توجه استفاده میکند .براساس نتایج نظرسنجی اخیر بیشتر
آمریکاییها ترامپ را مقصر تعطیلی دولت میدانند .نانسی پلوسی نیز اعالم
کرد :رئیس جمهوری آمریکا باید از گروگان گرفتن مردم آمریکا خودداری کند
و همچنین جلوی بحران را بگیرد و دولت را بازگشایی کند .ترامپ در سخنرانی
خود گفت :اکنون یک بحران انسانی ایجاد شده است .وی در ادامه اظهاراتش
به داستانهای انسانهای کشته شده توسط مهاجرانی که به طور غیرقانونی در

آمریکا زندگی میکردند ،اشاره کرد .دموکراتها منتقد استفاده ترامپ از چنین
مسائلی هستند و اعالم میکنند که مطالعات نشان میدهند که مهاجران نسبت
به شهروندان متولد آمریکا کمتر مرتکب جرائم میشوند .همچنین اطالعات فدرال
نشان میدهند که عبور غیرقانونی از مرز در سالهای اخیر کاهش یافته است.
دموکراتها از این ارقام برای رد ادعای ترامپ استفاده کرده و میگویند که
اظهارات ترامپ درباره وجود بحران مرزی اغراقآمیز است .اما ترامپ براین باور
است که ساخت دیوار مرزی در مرز آمریکا و مکزیک یکی از مسائل مهم برای
نشان دادن عملی شدن وعدههایش است و میتواند یکی از مسائل کلیدی در
انتخاب دوباره در سال  ۲۰۲۰باشد .همچنین مایک پنس ،معاون رئیس جمهوری
و برخی از اعضای ارشد روز سهشنبه به کنگره رفتند تا بتوانند از جمهوریخواهان
بخواهند که با موضع قوی با رئیس جمهوری باشند .رهبران حزب دموکرات در
واکنشی که آن هم از شبکههای عمده پخش شد رئیس جمهوری را به گروگان
گرفتن مردم آمریکا متهم کردند.
در خالل تعطیلی  ۱۸روزه بخشهایی از دولت فدرال هر دو طرف سعی
دارند موقعیتی برتر در میان افکار عمومی پیدا کنند .تعطیلی کنونی یک چهارم
سازمانهای فدرال باعث قطع حقوق صدها هزار کارمند دولت شده است .ترامپ
برای حفظ فشار بر دموکراتها قصد دارد پیش از سفر روز پنجشنبه به مرز ،روز

چهارشنبه در جمع سناتورهای جمهوری خواه حاضر شود .ترامپ روز پنجشنبه
به ایاالتهای تگزاس و مکآلن سفر کرده و بار دیگر اظهارات خود را درباره بحران
مرزی بیان میکند.

