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ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در تازه ترین موضع گیری 
خود، در ادامــه فرافکنی های 
برجامی واشنگتن، ضمن متهم 
کردن ایران بــه حمایت از تروریســم، تأکید 
کرد که رفــع نگرانی های واشــنگتن درباره 
مسائل فراتر از برجام، الزمه لغو تحریم هاست؛ 
موضوعی که تاحدودی شــفاف کننده رویکرد 
آمریکا در قبال گفت وگوهای هسته ای و دالیل 

توقف این مذاکرات است.
به گزارش همشــهری، بیش از یک ماه از توقف 
مذاکرات هســته ای میان جمهوری اســامی 
ایــران و 1+4در ویــن می گــذرد و طرفین 
گفت وگوها، دالیل مختلفی را برای این موضوع 
مطرح کرده انــد. در این میان امــا مقام های 
کشــورمان همواره مطالبــات زیاده خواهانه 
واشــنگتن را به عنوان اصلی ترین دلیل توقف 
مذاکرات اعام کرده انــد؛ موضوعی که اکنون 
ازسوی مقام های آمریکایی نیز مورد تأیید قرار 

گرفته است.
این در شــرایطی اســت که در روزهای اخیر 
گمانه زنی ها و موضع گیری های بســیاری در 
آمریکا در زمینه خارج کردن نام سپاه  پاسداران 
از فهرست به اصطاح تروریســتی این کشور 
مطرح بود و مقام های کاخ سفید از اتخاذ موضع 
شــفاف در این زمینه خــودداری می کردند و 
در مقابل فشــارهای جمهوریخواهان و برخی 

دمکرات ها واکنش صریحی نداشتند.

طرح ادعاهای تکراری
به نظر می رســد آمریکا در ادامه فضاسازی ها 
و فرافکنی های برجامی خــود، تاش می کند 
توپ گفت وگوهای هسته ای را به زمین ایران 
بیندازد. با توجــه به همین موضــوع هم بود 
که ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریکا در 
کنفرانــس خبری هفتگــی اش در واکنش به 

صحبت های اخیر همتای ایرانی خود 
درباره اینکه واشنگتن عامل تأخیر در 

حصول توافق در مذاکرات وین است، 
گفت: ما از ابتدا به طور مداوم این 

را گفته ایم که آماده بازگشت به 
اجرای کامل برجام هستیم. ما 

همچنین برای تاش های 
دیپلماتیک گســترده تر 

برای حل و فصل مســائل خارج از برجام و این 
پرونده هسته ای خاص آماده هستیم.

ند پرایس با بیــان اینکه انریکه مــورا، معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان 
به انتقال پیام ها میان واشنگتن و تهران ادامه 
می دهد و در تاش اســت که ایــن مذاکرات 
را به نتیجــه موفقیت آمیز برســاند، افزود: ما 
قرار نیســت علنی مذاکره کنیــم، اما چیزی 

که می توانیم بگوییم این اســت که اگر ایران 
خواهان لغو تحریم هاســت که فراتر از برجام 
اســت، باید به نگرانی های ما که فراتر از برجام 

است، رسیدگی کند.
وی ضمن تاش برای گره زدن رفع تحریم های 
ایران به مســائل غیربرجامی، مدعی شــد که 
»اگر آنها نمی خواهند از این گفت وگوها برای 
حل و فصل دیگر مسائل دوجانبه استفاده کنند، 

مطمئن هســتیم که می توانیم خیلی ســریع 
درباره برجام به تفاهم برســیم و اجرای مجدد 

توافق را آغاز کنیم.«
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با انداختن 
مجدد توپ گفت وگوهای هســته ای به زمین 
ایــران، ادامه داد: ایــن تهران اســت که باید 
این تصمیم را بگیرد. هر طرف، هر کســی که 
مســتقیما در این گفت وگوها شرکت داشته 
است، می داند کدام طرف پیشنهادهای سازنده 
را روی میز گذاشته است، می داند کدام طرف 
مذاکره کرده و با حســن نیت انجام داده است 
و می داند کــدام طرف این مذاکــرات را انجام 
نداده است. پرایس در پاسخ به سؤالی درباره جو 
مذاکرات وین نیز گفت: فکر نمی کنم توصیف 
محیط مذاکرات برای ما مفید باشد. واقعاً فقط 
یک عنصر مهم اســت و آن این اســت که آیا 
می توانیم با یک بازگشــت متقابل به انطباق 
برســیم یا نه و آیا می توانیم از خط پایان عبور 
کنیم یا نــه؟ در حال حاضر برای ما مشــخص 
نیست که آیا می توانیم به آنجا برسیم یا خیر. ما 
درباره پیشرفت قابل توجهی که در هفته های 
اخیر به دســت آمده بود، صحبــت کرده ایم. 
بدیهی است که اکنون چندین هفته است که 

در موقعیت متفاوتی قرار داریم.
وی همچنین بار دیگر با مطرح کردن راه های 
جایگزین آمریکا درصورت عدم حصول توافق، 
ادعا کرد: ما به طور مساوی برای سناریوهایی 
آماده می شــویم که در آن بازگشت متقابل به 
پایبندی به برجام وجود دارد و سناریوهایی که 
در آن بازگشت متقابل به برجام وجود ندارد، اما 

ما اولی را بسیار ترجیح می دهیم.

واکنش به سخنان رئیسی
ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریــکا 
همچنین در پاسخ به ســؤالی درباره اظهارات 
رئیس جمهور کشــورمان در روز ارتش درباره 
رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ایران هرگونه 
اقدام این رژیم علیه کشورش را تافی خواهد 
کرد، ادعا کرد آنچه حمایت ایران از تروریسم 
می خواند، امنیت بین المللی اســت و شرکای 
آنها را در منطقه و جاهای دیگر تهدید می کند؛ 
»مسلما این شامل اسرائیل هم می شود. تعهد 
دولت جو بایدن نســبت به امنیت اســرائیل 

راسخ است.« 

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: اگر ایران خواهان لغو تحریم هاست باید به نگرانی های ما که فراتر از برجام است، رسیدگی کند

اصرار آمریکا به موضوعات فرا برجامی

ابوالفضل ظهره وند: آمریکایی ها به دنبال خرید زمان هستند
دیپلمات سابق وزارت امورخارجه ایران درباره موضع گیری اخیر سخنگوی وزارت امورخارجه 
آمریکا پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای میان ایران و 1+4گفت: اظهارات اخیر ند 
پرایس را درواقع می توان ناظر بر زیاده خواهی های این کشور در قبال احیای توافق هسته ای 
دانست. طرح این موضوع که »رفع مسائل فرابرجامی، الزمه لغو تحریم ها علیه ایران است« 
نشــان می دهد آمریکایی ها همچنان قصد ورود صادقانه به موضوع احیای برجام را ندارند. 
ابوالفضل ظهره وند با بیان اینکه همان چیزی هم که آمریکایی ها عنوان می کنند در چارچوب 
توافق برجام است، جای سؤال دارد و مبهم است، افزود: آنها نه حاضرند تضمین موثقی بدهند و 
نه قصد دارند پایبندی خود به توافق را اثبات کنند. با توجه به این موضوع معتقدم آمریکایی ها 
با توجه به تحوالت کنونی در سطح نظام بین الملل، بیش  از هر چیز به دنبال خرید زمان هستند 
و به صورت غیرمستقیم هم بر این موضوع مهر تأیید می زنند. وی ادامه داد: طرف آمریکایی 
درواقع تالش می کند بتواند از مدخل توافق جدید به اهداف ترســیم شده خود دست یابد؛ 
چراکه درحال حاضر همه چیز برای احیای برجام آماده است، اما آنها اهداف دیگری در سر دارند 
که تاکنون در جریان مذاکرات برجامی به آنها دست نیافته اند و به فضاسازی روآورده اند. عضو 
پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با بیان اینکه قرار نیست درصورت احیای برجام 
همه مسائل موجود میان ایران و آمریکا برطرف شود، تأکید کرد: معتقدم مذاکرات هسته ای 
درواقع عرصه جدیدی برای بازیگری واشنگتن علیه جمهوری اسالمی ایران است. نمود این 
موضوع را می توان در پیشنهاد آمریکا مشــاهده کرد؛ آنها اعالم کرده اند که حاضریم سپاه 
را از فهرست ادعایی سازمان تروریستی خارج کنیم؛ مشــروط به اینکه ایران تضمین دهد 
سطح فعالیت های منطقه ای خود را کاهش دهد. ظهره وند افزود: طرح چنین پیشنهادی که با 
فرافکنی های بسیاری نیز درباره فعالیت های سپاه پاسداران همراه بوده ، نامعقول و غیرمنطقی 
است؛ چراکه حضور منطقه ای ایران امری طبیعی برای کشورمان به حساب می آید. خلیج فارس 
و خاورمیانه عرصه زیســتی ماســت و نقش آفرینی ما در این منطقه براساس ظرفیت های 
ژئوپلیتیکی و همچنین با توجه به دعوت ملت های منطقه بوده است. سفیر سابق کشورمان در 
ایتالیا افزود: ما اشتراکات زیادی با مردم منطقه داریم، اما آمریکایی ها که در هیچ بعدی نسبتی 
با مردم خاورمیانه و خلیج فارس ندارند، می خواهند حضور منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 
را محدود کنند؛ چراکه حضور ما را چالشی اساسی در مسیر دستیابی به اهداف شوم خود 
می دانند و در این میان فعالیت های سپاه پاسداران را بهانه می کنند. وی به کیفیت پیشبرد 
گفت وگوهای هسته ای از سوی تیم مذاکره کننده کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: اینکه 
دولت، اقتصاد کشور را به مذاکرات گره نزده، منطقی است، اما ازسوی دیگر انتقاداتی هم 
به کیفیت دیپلماسی رسانه ای ما وارد است. ایستادگی تیم مذاکره کننده کشورمان بر 
خطوط قرمز منافع  ملی باید بیش  از پیش رسانه ای شود تا افکار عمومی درک شفاف تری 
از روند گفت وگوها و زیاده خواهی طرف های غربی داشته باشد. ظهره وند درباره 
چشم انداز پیش روی مذاکرات احیای توافق هسته ای سال2015نیز اضافه 
کرد: واقعیت این است که آمریکایی ها در شرایط کنونی نیاز به زمان 
دارند و به همین دلیل به بهانه تراشی روی آورده اند. معتقدم اگر در 
اوکراین به اهداف خود دست نیابند، حاضرند امتیازهای بیشتری 
برای احیای برجام به ایران بدهند، اما اگر به سناریوی فرضی خود 
در زمینه جنگ اوکراین دست یابند، می کوشند با حداقل امتیازها 
به برجام بازگردند و با ساماندهی ساختار تحریم ها، به هدف غایی 

خود که همان »تغییر رژیم« در ایران است، دست یابند. 

مکث

سخنگوی دولت توضیح داد
سرنوشت 4دستور معیشتی 

رئیس جمهور
پیگیری برخی دســتورات رئیس جمهور طــی 2ماه اخیر 
محور ســؤاالت روز گذشــته خبرنگاران در نشست خبری 
هفتگی ســخنگوی دولت بود. دســتور اواخر سال گذشته 
سیدابراهیم رئیسی به محمد مخبر، معاون اول برای ارزیابی 
عملکرد مدیران ملی و استانی در کنار زمزمه استیضاح برخی 
وزرای کابینه سؤاالت خبرنگاران در این بخش را پررنگ تر 
کرده بود. علی بهادری جهرمی درباره احتمال تغییر وزرای 
کابینه از ســوی رئیس جمهور یا اســتیضاح مجلس گفت: 
نظارت، حق طبیعی مجلس اســت و حیــن تعامل دولت و 
مجلس، اختاف نظر کارشناســی هم امری طبیعی است، 
اما تمام وزیران به صورت جهادی در حال اجرای برنامه ها و 
انجام مأموریت های خود هستند. البته به طور طبیعی برخی 
اقدامات برای به نتیجه رسیدن، نیاز به زمان بیشتری دارند. 
رئیس شورای اطاع رســانی دولت در عین حال این نکته را 
هم یادآوری کرد که »ارزیابی عملکرد مدیران در دســتور 
کار دولت بوده و هست و طی روزهای اخیر گزارش ارزیابی 
از عملکرد وزرا، هم برای خود آنها و هم برای رئیس جمهور 

ارسال شده است.«

براساس گزارش همشــهری، خبرنگاری پرســید: »اخیرا 
رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت گفتند که عوامل پشت 
پرده گرانی ها شناسایی شود. این نقد مطرح شده است که 
گویا دولت درباره پدیده تــورم قائل به زمینه های اقتصادی 
اســت و گرانی تورم را از جنس توطئه و اقدامات پشت پرده 
می داند. جواب دولت به این نقد چیست؟« بهادری جهرمی 
گفت: »عوامل گرانی و تورم روشــن است. هم اقتصاددانان 
مستمر بیان کرده اند و می کنند، هم در اسناد مختلف دولتی 
از جمله سند تحول یا در بیانات مختلف مقامات دولتی به آن 
اشاره شده است؛ به عنوان مثال حجم نقدینگی 4هزار میلیارد 
تومانی که این دولت به ارث گرفت، تورم آفرین است. از هر 
اقتصاددانی بپرســید تأیید می کند که این حجم نقدینگی 
تورم را هم به همراه خود می آورد؛ آثــارش هم کوتاه مدت 
نیست و مدت بسیار زیادی دارد. برخی از تصمیمات، مقررات 
یا مصوباتی که اتخاذ می شــود، مثل همین بودجه1401، 
احکامی دارد که آثار تورمی بر جــا می گذارد. وقتی که نرخ 
تحویل کاالهای اساسی و محاسبه تعرفه گمرگی از ارز 4هزار 
 ETS و 200تومانی مطابق مصوبه مجلس شورای اسامی به
)ســامانه مبادالت الکترونیکی( تبدیل می شود، اثر تورمی 
دارد. احکام متعدد دیگری نیز در همین بودجه1401وجود 
دارد که آثار تورمی دارد. همچنین کســری های بودجه ای 
که از گذشته وجود داشته و دولت ســعی داشته در الیحه 
بودجه1401 این کســری های بودجه را به حداقل ممکن 
برساند، آثار تورمی بلندمدت دارد و در گذر زمان باید اصاح 
شــود.« او درباره حاشیه های مطرح شــده درباره سخنان 
رئیس جمهور نیز گفت: در ابتدای جلسه اخیر هیأت دولت 
گزارش هایی نسبت به اقدامات سوداگرانه و سودجویی ها از 
سوی وزیر محترم جهاد و شهردار تهران مطرح شد؛ ازجمله 
گزارش مسئله خاصی که در بازار میدان میوه و تره بار تهران 
اتفاق افتاده بود، ارائه شد. آقای رئیس جمهور در واکنش به 
همین گزارش دستگاه های نظارتی را خطاب کردند که در 
کنار کنترل عوامل تورم زا از اقدامات ســودجویان نیز نباید 
غافل بود و دســتگاه های نظارتی باید این پشــت پرده ها را 

شناسایی کنند.«
دبیر هیأت دولت همچنین در پاســخ به پرسشی در زمینه 
افزایش قیمت خودرو و دستورات قبلی رئیس جمهور در این 
ارتباط گفت: دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه ای 
خودرو صادر نکرده است. مشکات صنعت خودرو ریشه ای 
است. افزایش تولید، مورد تأکید دولت است. کاهش تعداد 
خودروهای در پارکینگ مانده یکی دیگر از برنامه های دولت 
در زمینه خودرو بوده است. همچنین گارانتی ها افزایش یافته 
است که این اقدامات از موارد ۸بندی دستور رئیس جمهور 
برای صنعت خودرو است. 1۸0هزار خودرو در پارکینگ 2 
خودروساز بود که امروز به زیر ۵0هزار خودروکاهش یافته 
است. بهادری جهرمی درباره دستورات رئیس جمهور مبنی بر 
گران نشدن دارو و موضوع حذف ارز ترجیحی دارو نیز گفت: 
»ارز ترجیحی دارو حذف نشده است. دلیل برخی مشکات، 
کمبود تخصیص در دولت قبل بود کــه در دولت مردمی با 
افزایش روبه رو شد. در ابتدای امسال یعنی در یک دوازدهم 
سال، یک میلیارد دالر برای دارو به وزارت بهداشت پرداخت 
شد. پیش بینی می شود در حوزه دارو امسال مشکلی نباشد. 
همگانی شدن بیمه یکی از برنامه های مهم دولت در 1401 
اســت. در نیمه دوم 1400 کمبودهای دارویی، یک چهارم 
مدت زمان مشابه سال قبل از آن بود. در حوزه تورم نیز نرخ 

تورم دارو نسبت به نیمه دوم ۹۹ نصف شد.«

حسین سالمی
فرمانده کل سپاه

دشــمن از بــرادری و وحــدت میــان 
ارتــش و ســپاه بیمنــاک و عصبانــی 
اســت لــذا همــواره روی موضوعــات 
تفرقه انگیز بین ارتش و ســپاه بسیار 
متمرکــز شــده،غافل از اینکــه مــا در 
نیرو های مســلح یــک خانــواده بزرگ 

هستیم. / تسنیم

سعید خطیب زاده
سخنگوی وزارت امور خارجه

کوردالن تکفیری بار دیگر جنایت کردند 
و خاک افغانســتان را به خــون نونهاالن 
بی گنــاه آغشــته کردنــد. ایــن حرامیان 
ضد دین، حرمت ماه رمضان را نیز نگاه 
نداشــتند.  از مقام هــای افغانســتان 
می خواهیم عوامل این اقدام تروریستی 

را شناسایی و مجازات کنند./ ایرنا

منوچهر مرادی 
سفیر ایران در اوکراین

از  در  اوکرایــن  ایــران  ســفارت   
۱۸فروردین مــاه۱۴۰۱ فعالیــت مجــدد 
خــود را در شــهر  کی یــف آغــاز کــرده 
 اســت. فعالیــت ســفارت طــی روزهــای 
پس از  جنگ هرگز متوقف نشد و اکنون 
همــکاران در محــل ســفارت آمــاده ارائه 
خدمت به هموطنان عزیز هستند./مهر

بیانیه 2۳0نماینده در حمایت 
از اقدامات قوه قضاییه

در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، بیانیه 
2۳0نفر از نماینــدگان در حمایــت از اقدامات 
رئیس قوه قضاییه قرائت شد. در این بیانیه آمده 
است: حضرت حجت االسام و المسلمین جناب 
آقای محسنی اژه ای، ریاست محترم قوه قضاییه 
با اقدامات فراگیر و مدبرانه و با تبعیت از ســنت 
حســنه مقام معظم رهبری در رویکرد استفاده 
بهینه از ظرفیــت نیروی انســانی پرورش یافته 
مجرب انقاب جهادی درون دســتگاهی در پی 
تغییر رویه های مرسوم در قوه قضاییه برآمده است 
و عملکرد نوینــی در قانونگرایی، اخاق مداری و 
مردمی کردن سازمان ها و چابک سازی و کارآمدی 
نهادهای وابسته به دستگاه قضایی، سالم سازی و 
مبارزه با فساد و بهره گیری از فناوری های نوین 
و کارآمد روز، اهتمام به کاهش اطاله دادرســی 
پرونده های قضایی، امور زندانیان، افزایش سرمایه 
اجتماعی، ارتقاي کارآمــدی و تحقق حکمرانی 
معقول در تراز نظام مقدس جمهوری اســامی 
ایران و خدمت رســانی بی منت داشته است. در 
ادامه این بیانیه تأکید شــد: ما نمایندگان ملت 
غیور و انقابــی ایران اســامی در خانه ملت از 
تاش های خالصانه و خســتگی ناپذیر و جهادی 
ریاست قوه قضاییه، قضات شریف و کارکنان خدوم 
و پاکدامن دستگاه قضایی تقدیر و تشکر نموده و 
حمایت قاطع و علنی خود را در راستای همراهی و 
همکاری و تحقق همه جانبه با این حرکت مبارک 
و عظیم انقابی که از اسباب مهم عینیت بخشی به 
آرمان ها و مأموریت های قوه قضاییه و چشم انداز 
روش تحقق الگــوی تمدن شــکوهمند عدلیه 
اسامی اســت، با تمام ظرفیت های قانونگذاری، 
نظارتی، بودجه ای و ســایر ظرفیت های موجود 
در قوه مقننه که سبب تبلور عزم راسخ این قوه در 
همراهی دستگاه قضایی برای رسیدگی به هدف 

واالست را در حمایت از ایشان اعام می داریم.

نقل قول خبر

مجلس

دولت

پس از تعرض هفته گذشــته 
به نمایندگی های دیپلماتیک 
ایران در کابل و هــرات که با 
واکنش  های گســترده ای در 
2کشــور مواجه شــد، اکنون مقام های ارشد 
ایران و افغانستان در نخستین گفت وگو پس 
از این رویداد، بر توســعه و گسترش روابط و 
همکاری ها در راســتای منافع 2کشور و ملت 
همســایه تأکید کردند. به گزارش همشهری، 
در چنین شرایطی وزیر امورخارجه کشورمان 
در گفت وگــوی تلفنی با سرپرســت وزارت 
امورخارجه هیأت حاکمه موقت افغانستان، در 
پاسخ به ابراز تأسف عمیق این مقام افغانستانی 
از حــوادث اخیر و تعرض بــه نمایندگی  های 
کشــورمان در کابل و هرات، بر نگاه سازنده و 

مثبت ایران نسبت به افغانستان تأکید کرد.
حســین امیرعبداللهیان در ایــن گفت وگو با 
تأکید بر اینکــه چند میلیون نفــر از برادران 
و خواهران افغانســتانی طی بیش از 40سال 
گذشــته مهمان جمهــوری اســامی ایران 
بوده اند و از امکانات الزم و مناســب بهره مند 
هستند،گفت: بدیهی است درمقابل، از هیأت 

حاکمه موقت افغانســتان انتظــار داریم در 
زمینه حفظ کامل امنیــت اماکن دیپلماتیک 
و دیپلمات هــای جمهوری اســامی ایران، 
کنترل مرزها و عدم اجازه به عابران غیرمجاز و 
همچنین عمل به تعهدات دوجانبه  خود مطابق 
قراردادهای الزم االجرای فی مابین، ازجمله در 
حوزه حقابه ایــران و آب های مرزی همکاری 

الزم و جدی را داشته باشد.
امیرخــان متقی نیز در ایــن گفت وگو ضمن 
ابراز تأســف عمیق از حــوادث اخیر و تعرض 
بــه نمایندگی هــای کشــورمان در کابل و 
هرات، نســبت به تأمین امنیت کامل اماکن 
دیپلماتیک، دیپلمات ها و کارکنان جمهوری 

اسامی ایران در این کشور اطمینان داد.
وی ضمن قدردانی از مهمان نــوازی دولت و 
مردم ایران و ارائه خدمات گســترده به مردم 
این کشور در شرایط سخت و دشوار، بر اهتمام 
این کشــور برای توسعه و گســترش روابط و 
همکاری ها در راســتای منافع 2کشور و ملت 
همسایه و مسلمان تأکید کرد و اطمینان داد 
که از هیچ تاشی برای رفع نگرانی ایران دریغ 

نخواهد کرد.

وزیر امورخارجه در گفت وگو با مقام طالبان تأکید کرد

نگاه سازنده ایران به افغانستان
 روابط 

همسایگی

پول های آزادشده کجا هزینه می شود؟
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در پاســخ به 
پرسشی درباره نحوه هزینه کرد منابع آزادسازی شده 
ایران توضیح داد: دولت پابه پای رفع تحریم ها، اقداماتی 
را برای خنثی سازی تحریم ها انجام داده که آزادسازی 
برخی منابع بلوکه شده از جمله آنهاست و هیچ اغماضی 
در جهت منافع مردم صورت نخواهد گرفت. بخش جدی 
از منابع آزاد شده صرف تسویه بدهی های گذشته که به 
دولت به ارث رسیده است، می شود، ماهانه 10هزار میلیارد 
تومان بدهی از دولت گذشــته در این دولت پرداخت 
می شود. همزمان میزان ســرمایه گذاری عمرانی دولت 
نیز که افزایش یافته، از این منابع است و واردات کاالهای 

اساسی هم از این منابع تامین می شود.

دیپلماسی


