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هفته نامه نيوزويك ]آمريكا[

عصر جديدي از همه گيري هاي مرگبار 
مجله نيوزويك  از نگراني هاي فزاينده نســبت به شيوع 
بيماري هاي عفوني جديدي چون آبله ميموني و فلج اطفال 
نوشته اســت. در اين گزارش آمده: اين دو بيماري تنها 
نمونه اي از موج جديد بيماري هاي همه گير هستند. به نظر 
مي رسد جهان در حال ورود به عصر جديدي از تهديدهاي 

مرگبار بيماري هاي عفوني است.  

حدود 4 ماه پس از آنکه اردوگاه 
جنین در شــمال کرانه باختری 
فلسطین شاهد شــلیک گلوله 
به سر »شــیرین ابوعاقله« خبرنگار فلسطینی 
بود حال به تازگی مقام های رژیم صهیونیســتی 
اعتراف کرده اند که آن گلوله را نظامیان این رژیم 
شلیک کرده بودند. شــیرین ابوعاقله، خبرنگار 
شبکه الجزیره بود که تحوالت فلسطین به ویژه 
حمالت روزانه نظامیان صهیونیستی به اردوگاه 
جنین را پوشــش مــی داد. ابوعاقلــه در اواخر 
اردیبهشت ماه امســال مشغول تهیه گزارش در 
مورد حمله به شــهر جنین بود که بر اثر اصابت 
گلوله به سرش شهید شد. شبکه خبری الجزیره 
و وزارت بهداشت فلسطین قتل او توسط نظامیان 
صهیونیستی را تأیید کردند و حتی یک عکاس 
خبری خبرگزاری فرانســه که در صحنه حاضر 
بود، قتل او توسط نیروهای رژیم صهیونیستی را 
تأیید کرد، اما در آن زمان مقامات تل آویو حاضر 

به پذیرش مسئولیت قتل این خبرنگار نشدند.
ترور ابوعاقله از ســوی نظامیان صهیونیستی با 
واکنش های گســترده جهانی همراه شد و این 
حادثه به برپایی تظاهرات علیه مقامات تل آویو 
منجر شد اما صهیونیســت ها تا 4 ماه پس از این 
حادثه هیچ گاه حاضر نشــدند مســئولیت آن را 
برعهده بگیرند و در مواردی حتی این ترور را به 
فلسطینی ها نسبت دادند. اکنون به نظر می رسد 
که فشــار افکارعمومی جهانی و محکومیت های 
گسترده باعث شده تا صهیونیست ها اذعان کنند 
که ترور خبرنگار فلســطینی بر اثر شلیک گلوله 
نظامیان صهیونیســت صــورت گرفته، هرچند 
آنها همچنان مدعی هستند که این ترور به طور 

تصادفی صورت گرفته است.
در شرایطی که شاهدان عینی و تحقیقات متعدد 
ســازمان ملل به همراه گروه های حقوق بشری 
و سازمان های رســانه ای اعالم کرده اند که یک 
سرباز اســرائیلی به ابوعاقله شلیک کرده است، 
اما در گــزارش جانبدارانه تل آویو آمده اســت 
که نمی تــوان به طور صریح منبــع تیراندازی را 

مشخص کرد.

مصونيت آهنين
ماجرای قتــل ابوعاقله، نخســتین حادثه از این 
دست نیســت که رژیم صهیونیســتی مرتکب 
می شــود. همان زمان که ابوعاقلــه در اردوگاه 

جنین هدف شلیک نظامیان صهیونیستی واقع 
شــد، یکی دیگر از خبرنگاران الجزیره و همکار 
ابوعاقله به نام »علی الصمودی« در همان محل از 
پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد.

شــلیک گلوله به ابوعاقله و همکارش در حالی 
صورت گرفته بود که آنها جلیقــه مطبوعاتی و 
کاله ایمنی خبرنگاری به ســر داشتند و همراه 
با خبرنگاران دیگر و در لبــاس مطبوعاتی کنار 
همکاران شان ایستاده بودند. اینکه از میان جمعی 
از روزنامه نگاران، ابوعاقله هدف شــلیک گلوله 
قرار گرفته اســت، شــاید چندان هم تصادفی و 
غیرعمد نباشد و ترور او بی ارتباط با گزارش های 
روزانه اش نباشد که همواره در شبکه تلویزیونی 
الجزیره پخش می شد و در آن تصاویر متعددی 
از حمله به فلسطینی ها در اردوگاه جنین نمایش 
داده می شــد. ابوعاقله اما تنها خبرنگاری نیست 
که از ســوی نظامیان صهیونســتی هدف ترور 
واقع می شود. به گفته سندیکای روزنامه نگاران 
فلســطینی )PJS(، از ســال 2000میــالدی 
تاکنــون حداقــل 46روزنامه نگار فلســطینی 
توســط نیروهای اســرائیلی در کرانه باختری و 
نوار غزه اشغالی شهید شده اند. اما این آمار تنها 
مربوط به خبرنگاران فلســطینی است. با نگاهی 
به فهرست گزارشگران بدون مرز )RSF( درباره 
خبرنگاران به قتل رســیده در فلســطین، به نام 
خبرنگارانی از انگلیس، 2 ایتالیایی و یک ترکیه ای 
نیز برخورد می کنیم که این موضوع سختی کار 

برای خبرنگاران بین المللی در مناطق اشــغالی 
فلسطین را نشان می دهد.

تاکنون هیچ فرد نظامی ارتش رژیم صهیونیستی 
به دلیل شــلیک یا قتل خبرنگاران متهم نشده و 
خبرگزاری فرانسه در این ارتباط نوشته است که 
مقام های نظامی ارتش صهیونیستی در پاسخ به 
سؤالی برای معرفی موردی که در آن یک سرباز 
پس از مرگ یک روزنامه نگار با اتهام مواجه شده 
باشــد، هیچ نمونه ای ارائه نکرده اند. »شــیرین 
خطیب« از »مرکز فلســطینی توســعه و آزادی 
رســانه ها« نیز در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه 
تأیید کرده که از سال 2000میالدی تاکنون هیچ 
نظامی صهیونیست مسئول قتل یک روزنامه نگار 

شناخته نشده است.
همین 2 ســال پیش »یاســر مرتجی« عکاس 
فلســطینی 30ســاله در آوریل 2018میالدی 
درحالی که خبر مربوط بــه تظاهرات در نزدیکی 
مرز غزه را گزارش می داد، بر اثر شلیک نظامیان 
صهیونیستی شهید شد، اما نه تنها تحقیقی درباره 
ترور این خبرنگار صورت نگرفت، بلکه مقام های 
تل آویو بعــدا ادعا کردند که ایــن خبرنگار عضو 
گروه حماس بوده است. همچنین یک هفته پس 
از شــهادت مرتجی، خبرنگار فلسطینی دیگری 
به نام »احمد ابوحسین«، روزنامه نگار 25ساله، 
درحالی که تظاهرات فلســطینی ها را پوشــش 
خبری می داد، توسط نیروهای صهیونیستی مورد 

اصابت گلوله قرار گرفت.

رژيم خبرنگارکش
نظامیان صهیونیستی ســابقه طوالنی در هدف 
قــرار دادن خبرنگاران و دیگر اعضای رســانه ها 
دارنــد. اتحادیه روزنامه نگاران فلســطینی آمار 
تلفات فعاالن رسانه و خبرنگار در فلسطین توسط 
نظامیان صهیونیست را 55نفر اعالم کرده است. 
سال گذشــته، در جریان حمله صهیونیست ها 
به غــزه در مــاه می 2021میالدی، »یوســف 
ابوحســین«، مجری ایســتگاه رادیویی محلی 
صدای االقصی، در حمله هوایی به شهادت رسید 
و خانواده و همکارانش گفتند که این حمله هوایی 
خانه او را در نوار تحت محاصره غزه هدف قرار داد.

ســال 2014میالدی نیز شــاهد حمله نظامی 
گســترده صهیونیســت ها به غزه بــود و حدود 
2220فلســطینی به شهادت رســیدند. در این 
سال همچنین بیشــترین تعداد روزنامه نگاران 
و خبرنگاران توسط صهیونیســت ها به شهادت 
رســیدند. پایــگاه العربی نام شــهدای خبری و 
رسانه ای در جنگ سال 2014میالدی علیه نوار 
غزه را بدین شرح اعالم کرده است: عبداهلل فاضل 
مرتجا، علی شحطه ابوافاش، حماده خالد مقات، 
سیمون کاملی، شادی حمدی ایاد و عبداهلل نصر 
خلیل فجان، محمد ماجد دهر، محمد نورالدین 
مصطفی الــدری، رامی فتحی حســین رایان، 
ســامه محمد العریان، احد عفیــف زقوت، عزت 
سالمه دهیر، بهاءالدین الغریب، عبدالرحمن زیاد 
ابوحین، خالد ریــاض محمد حمد، نقاله محمود 

الحاج و حامد عبداهلل شهاب.
عــالوه بــر آمــار شــهدای رســانه، همچنین 
رژیم صهیونیســتی خبرنگارانــی را که تحوالت 
فلسطین پوشش می دهند، به شــدت مورد آزار 
و اذیت قرار می دهد و به گفتــه وزارت اطالعات 
فلســطین، هم اکنون 11روزنامه نگار در شرایط 
سختی در زندان های صهیونیست ها به سرمی برند 
و از ابتدایی تریــن حقــوق بشــر مــورد تأیید 
کنوانســیون های بین المللی محروم هســتند. 
همچنین خبرنگاران فلســطینی به طور مرتب 
در معرض دستگیری، خشــونت و محاکمه قرار 
می گیرنــد و تجهیزات آنها اغلــب نابود و کارت 
حرفه ای آنها مصادره می شــود. همه این شرایط 
توســط رژیمی صورت می گیرد کــه غرب آن را 
نمونه موفق دمکراســی مورد نظر خود می داند و 
همزمان با مصونیتی آهنین به هیچ کسی پاسخگو 

نیست.

شلیک آزاد در جهنم خبرنگاران 
از سال 2000تاکنون حداقل 46روزنامه نگار فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری و نوار غزه اشغالی شهید شده اند

کرملین اعالم کرده که ازسرگیری صادرات گاز به اروپا منوط به رفع کامل تحریم ها علیه این کشور است
لغو تحریم ها؛ شرط روسیه برای صادرات گاز به اروپا

»عرضه گاز روســیه به اروپا از طریق خط 
لوله نورداســتریم-1 تا هنــگام لغو تمام 
تحریم های غرب علیه مسکو از سر گرفته 
نخواهد شد.« این بخشــی از اظهارات سخنگوی کرملین 
در واکنش به قطع کامل صادرات گاز روسیه به اروپاست. 
به گزارش الجزیره به نقل از اینترفکس، دیمتری پسکوف 
اعالم کرده تنها دلیلی که باعث شده روسیه تصمیم بگیرد 
صادرات گاز به اروپا را متوقف کند، اعمال تحریم علیه این 
کشور است. از زمان آغاز جنگ روســیه و اوکراین، اروپا، 
آمریکا و کانــادا تحریم های زیادی را علیه مســکو اعمال 

کرده اند.
روســیه پیش تر مشــکالت فنی را دلیل توقف صادرات 
گاز به اروپا اعالم کرده بود، اما اکنون دیمتری پســکوف 
گفته: »مشــکالت در انتقال گاز در پی اعمال تحریم های 
کشورهای غربی علیه کشــور ما و چند شرکت ایجاد شده 
است. توقف صادرات گاز هیچ دلیل دیگری ندارد. تحریم ها 
باعث شده در روند ارائه خدمات اخالل ایجاد شود و شرایط 
به اینجایی که شاهدش هستیم، برســد. آشکار است که 
زندگی شهروندان، بازرگانان و شرکت های اروپایی دشوارتر 
می شود و البته شهروندان عادی این کشورها پرسش های 

بیشتری از سران کشورهایشان خواهند کرد.«
روسیه در شرایطی از ادامه توقف صادرات گاز به اروپا خبر 

داده که جوزپ بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا، اخیرا با اذغان به شکاف های سیاسی در میان اعضای 
اتحادیه اروپا بر سر ادامه حمایت ها از اوکراین در جنگ با 
روســیه گفته بود که برخی از دولت های اروپایی به دلیل 
تشدید فشارهای ناشی از کمبود انرژی و افزایش قیمت ها 
می خواهند از حمایت از اوکراین دســت بکشند و اعمال 

تحریم ها علیه روسیه را کنار بگذارند.

شکاف در صفوف ضد روسی اروپايی ها
اظهارات جوزپ بورل درباره شکاف در صفوف ضد روسیه ای 
رهبران اروپایی، یک روز پــس از آن بود که هزاران نفر در 
جمهوری چک و آلمان در اعتراض به افزایش هزینه های 
زندگی و مخالفت با سیاست های اتحادیه اروپا علیه روسیه 

به خیابان ها آمدند.
به  گزارش روزنامــه گاردین، معترضــان در پراگ مرکز 
جمهوری چک تأکید داشتند که اروپای مرکزی در جنگ 
اوکراین و روسیه باید از نظر نظامی بی طرف باشد و واردات 
گاز از روسیه را تضمین کند. در این تجمع 70هزار نفری که 
با عنوان »اول جمهوری چک« برگزار شده بود، معترضان 
از دولت خود و اتحادیه اروپا خواستند تا ارسال تسلیحات 
برای اوکراین را متوقف کننــد. در آلمان نیز صدها نفر در 
شهر لوبمین در اعتراض به سیاست های برلین علیه روسیه 

و ادامه صادرات ســالح به اوکراین به خیابان ها آمدند. در 
این کشــور نیز معترضان از دولت خواستند تا ازسرگیری 

صادرات گاز از خط لوله نورد استریم را پیگیری کند.
روسیه تقریبا 40درصد از گاز مورد نیاز اروپا را به این منطقه 
صادر می کرد. وزیر انرژی روســیه اخیرا با اشاره به همین 
مسئله پیش بینی کرده که اروپا به احتمال زیاد قادر نخواهد 
بود حتی تا ســال2027 نیز از گاز روسیه صرف نظر کند. 
نیکالی شولگینوف با اشاره به جهش بهای گاز در پی قطع 
صادرات این محصول از روسیه گفته: »به نظر من زمستان 
پیش رو نشان خواهد داد که باور آنها به امکان کنارگذاشتن 

گاز روسیه تا چه حد واقعیت دارد.«
وب سایت تحلیلی کانورسیشن نیز با اشاره به اینکه روسیه از 
منابع گازی  خود به عنوان سالح اقتصادی علیه اتحادیه اروپا 
استفاده می کند، نوشته است: کشورهای اروپایی از پرکردن 
انبارهای خود برای زمســتان آینده ناامید شده اند. به نظر 
می رسد که آلمان توانســته به تامین ظرفیت 80درصدی 
مورد نظر خود برسد اما بیشتر کشورهای اروپایی شرایط 
نامشخصی داشــته و به دنبال راه های متفاوتی برای پشت 
سر گذاشتن زمســتان پیش رو هســتند. به عنوان مثال، 
بلغارســتان اعالم کرده درباره قراردادهای گازی با روسیه 
مذاکره خواهد کرد و مجارستان نیز همین حاال مذاکراتش 

با مسکو را آغاز کرده است.

رویداد

گزارش

جنگ امنيتی طالبان در چند جبهه 
طالبان عالوه بر جنگ ایدئولوژیک با داعش با تهدید نظامی 

و امنیتی گروه های شبه نظامی دیگری هم  روبه رو است

گروه ترویستی داعش مســئولیت حمله انتحاری 2 روز پیش 
به ســفارت روســیه در کابل را برعهده گرفته است. در جریان 
این حمله20نفر ازجمله 2 کارمند ســفارتخانه روسیه کشته 
شدند. این نخســتین حمله داعش به یک نمایندگی خارجی 
در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در یک سال گذشته 

است.
حمله دوشنبه داعش به سفارت روسیه و ترور چند چهره ارشد 
طالبان در 3 ماه گذشته )از جمله مولوی مجیب الرحمن انصاری 
خطیب مسجد هرات و رحیم اهلل حقانی عضو ارشد طالبان( و از 
سوی دیگر کشته شدن مال عیســی، فرمانده داعش در هرات، 
به دست نیروهای طالبان از تشدید خشونت ها و درگیری های 
میان این دو طیــف حکایت دارند. به اعتقــاد ناظران گرچه با 
توجه به انــزوای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، قــدرت واقعی این 
گروه ها محل بحث است، اما یک چیز درباره آنها مشخص است: 
هدف تمامی این گروه ها مبارزه برای ســرنگونی دولت طالبان 
است، روندی که چالشــی جدی برای رهبران فعلی افغانستان 
به شــمار می رود که این روزها تالش دارند تا ضمن مشروعیت 
بخشیدن به  خود در جامعه جهانی، کنترل شان را بر افغانستان 

نیز تثبیت کنند.

جنگ ايدئولوژيك داعش و طالبان 
به گزارش روزنامه میرور اسپکتیتور، حمالت مرگبار داعش در 
3 ماه گذشته به ویژه حمله به چهره های شناخته شده طالبان، 
نشان دهنده تشدید دشــمنی خونبار میان طالبان و داعش در 
افغانستان است. این روزنامه با اشاره به تشدید حمالت داعش 
در ماه های اخیر نوشــته: چندین گروه پاکســتانی اکنون در 
صف تروریســت های داعش در حال مبارزه با طالبان هستند و 
برخی از اعضای گروه لشکر طیبه پاکستان به عنوان فرماندهان 
گروه تروریســتی داعش در افغانســتان حضور دارند. جدا از 
مسئله ژئوپلیتیکی، قتل مولوی انصاری و حقانی از یک جنگ 
ایدئولوژیکی شــدید میان طالبان و داعش در خاک افغانستان 

خبر می دهد.

پیش از قتل حقانی یکی دیگر از رهبران ارشد سلفی نیز به طور 
مرموزی در شهر کابل به قتل رسیده است. مرگ »شیخ سردار 
ولی ثاقب« رئیس علمای سلفی و رئیس مدرسه نارنج باغ شهر 
جالل آباد در حمله مسلحانه افراد ناشــناس به این نظریه که 
جنگ ایدئولوژیک میان طالبان و داعــش درگرفته، دامن زده 
است. واشنگتن پســت در گزارشی با اشــاره به قدرت گرفتن 
داعش در زمامداری طالبان نوشــته: پیــش از قدرت گرفتن 
طالبان در افغانســتان تخمین زده شده بود که داعش عالوه بر 
گروه های کوچک در اقصی نقاط افغانستان در کونار و ننگرهار 
حدود 1500تا 2200نفر نیرو دارد. در ماه های پس از به قدرت 
رسیدن طالبان گروه تروریستی داعش فعالیت خود را در دیگر 
مناطق افغانستان توسعه داده است. این گروه مدعی شده که از 
سال گذشته میالدی تاکنون دست کم 224حمله تروریستی در 
افغانستان انجام داده که در اغلب موارد هدف حمالت طالبان 

بوده  است.
بنا بر اعالم تیم نظارتی سازمان ملل متحد، اواخر سال گذشته 
میالدی گروه داعش به زیرشــاخه خود در افغانستان نزدیک 
500هزار دالر کمک مالی کرده اســت. حمــالت داعش در 
زمستان گذشــته کاهش یافته بود که به  دلیل سرمای هوا یا 
عملیات ضدتروریســتی طالبان بوده اســت. واشنگتن پست 
گزارش داده کــه عملیات های ضدتروریســتی طالبان علیه 
داعش اغلب بســیار خشن اســت. در این گزارش به عملیات 
سال گذشته طالبان در جالل آباد اشاره شده که صدها مظنون 
به عضویت در گروه تروریستی داعش کشته یا ناپدید شدند و 
دولت طالبان اجساد برخی از فرماندهان نظامی را در چهارراه ها 
به نمایش گذاشته اســت. به گفته ناظران، شرایط امنیتی در 
افغانســتان با روی کار آمدن طالبان گرچه بهبــود یافته، اما 
دولت اسالمی همچنان فعال است. این گروه حتی مسئولیت 
حمالت برون مرزی در پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان را نیز 
برعهده گرفته است. مایکل کوگلمن، معاون مدیر برنامه آسیا 
در مؤسسه ویلسون می گوید: »حمالت داعش در بدنه طالبان 
شکاف های جدی ایجاد می کند. استراتژی داعش 2 چیز است: 
هدف قرار دادن مستقیم نیروهای طالبان برای تضعیف قدرت 
آنها و هدف قرار دادن غیرنظامیان برای تضعیف مشــروعیت 
طالبان با در هم شکســتن روایت اصلی آنان مبنی بر برقراری 

ثبات و آرامش در افغانستان.«

ديگر گروه های مخالف
اما این فقط داعش نیســت که باعث نگرانی دولت طالبان در 
افغانستان شده اســت. عالوه بر گروه تروریستی داعش اکنون 
گروه های شورشی و شــبه نظامی دیگری نیز علیه طالبان قد 
برافراشته اند که هنوز در عرصه بین المللی چندان شناخته شده 
نیستند. مجله نیوزویک در گزارشی با پرداختن به این موضوع 
نوشــته که با نمایندگان حداقل 5 گروه در افغانستان صحبت 
کرده که تقریبا همگی آنان مدعی هســتند از نیروهای امنیت 
ملی سابق افغانستان در دولت پیش هستند و اکنون بدون هیچ 
حمایت بین المللی علیه طالبان مبارزه می کنند. در این گزارش 
آمده: برجسته ترین جناح مخالف طالبان، جبهه مقاومت ملی 
است. این گروه توسط احمدمسعود، پسر رهبر مشهور افغانستان 
احمدشاه مســعود معروف به »شیر پنجشیر« رهبری می شود 
که در دهه 1980علیه ارتش شــوروی می جنگید. اکنون پسر 
او سردمدار گروه جبهه مقاومت ملل است که با طالبان مبارزه 

می کند و مدعی است که دست کم در 12والیت فعالیت دارد.
به نظر می رسد طالبان که خود روزی بزرگ ترین تهدید امنیتی 
برای دولت مرکزی افغانستان به شمار می رفت، اکنون در جایگاه 
زمامدار در این کشور مجبور اســت با گروه هایی از طیف های 

مختلف مبارزه کند که داعیه سرنگونی آنان را دارند. 

امانوئل مکرون
رئیس جمهور فرانسه 

الزم اســت تا برای اجتناب از جیره بندی 
انــرژی، مصــرف انــرژی کاهــش یابــد. 
درصورتی کــه مــردم به طــور داوطلبانــه 
مصرف انــرژی را کاهش ندهنــد، دولت 
فرانســه مجبــور خواهــد شــد تــا نســبت 
بــه ذخیــره الزامــی انــرژی، اقــدام کنــد. 
جیره بندی انرژی در دســت برنامه ریزی 
اســت، اگرچه جیره بنــدی آخرین گزینه 

دولت خواهد بود. )فرانس۲۴(

پیتر استانو
سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا

اظهارات خصمانــه رئیس  جمهــور ترکیه 
علیه یونان باعث نگرانی جدی است. ما 
از ترکیه می خواهیم که از هرگونه تهدید 
لفظی خودداری کند و متعهــد به ارتقای 
روابط حســن همجــواری باشــد. هرگونه 
اختــاف و مســئله حــل نشــده ترکیــه در 
روابط با یونان، باید به طور مسالمت آمیز 
و مطابــق بــا قوانیــن بین المللــی مــورد 

بررسی قرار گیرد. )یورونیوز(

مذاکره ترکيه با آمريکا برای 
خريد گاز طبيعی 

 آنکارا در حال مذاکره با واشنگتن برای خرید گاز 
مایع طبیعی به منظور جلوگیری از بروز مشکالت 
احتمالی در فصل زمستان است. روزنامه ترکیه ای 
دنیا نوشت: به رغم اینکه تاکنون تهدیدی در زمینه 
عرضه گاز از روسیه به ترکیه وجود نداشته است 
اما مشکالتی که سال گذشته به وجود آمد، برای 
زمستان پیش رو نیز درصورت افزایش بیش از حد 

مصرف گاز مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت نفت وگاز بوتاش )BOTAS( ترکیه اخیرا 
اعالم کرده قیمــت گاز وارداتی مورد اســتفاده 
در نیروگاه های تولید بــرق ترکیه در پی جنگ 
روسیه- اوکراین و تبعات ناشی از همه گیری کرونا 
49.5درصد افزایش یافتــه ولی دولت همچنان 
معادل 80درصد قیمت واقعی گاز برای مصارف 

خانگی یارانه پرداخت می کند. 
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