
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 با از سرگیری مذاکرات، دالر و خودرو در مسیر ریزش 
یا رکود قرار گرفتند

 بازار در فاِز 
بیم وامیِد »وین«

همدلــی| دور جدیــد مذاکرات ویــن برای 
مهم تریــن بازارهای پایتخت یک معنا بیشــتر 
ندارد و آن ســقوط کوتاه مــدت و البته موفقی 
قیمت هاســت. آن طور که از برخــی بازارهای 
پایتخت به گوش می رسد، معامله گران به انتظار 
نتایج این نشست ها هســتند؛ این انتظار را در 

معامالت دالر، ســکه و حتی خــودرو می توان 
دید. بررسی تغییرات قیمت خودرو طی دو روز 
گذشته، از سکون قیمت ها در این بازار حکایت 
دارد؛ تا جایی که اغلــب خودروها بدون تغییر 

قیمت، مورد معامله قرار گرفته اند. 
شرح در صفحه ۶

همه چیز درباره »مانسون«
از منافع اقتصادِی هند تا تلفات جانِی ایران

وزیر خارجه خبر داد؛

ادامه پیگیری حقوقی پرونده 
ترور سردار سلیمانی

روایت خباز از علت رخوت در دانشگاه ها؛

 جوانان از 
پرونده سازی می ترسند

انتقادات به دولت 
منصفانه باشد

2

 »اسماعیل گرامی مقدم« 
در گفت و گو با همدلی:

7

 تالش برای احیای 
یک سنت فراموش شده 

گفت وگوی همدلی با »فاطمه ایبک آبادی« 
پژوهشگر حوزه الالیی

یادداشت
دیپلماسی وزیر خارجه و حقابه هیرمند

محمدعلی آقایی - از زمان جدایی افغانســتان از مام وطن یعنی از 
حدود180سال پیش تاکنون بحث حقابه ایران و میزان آن از آب هیرمند 
موضوع منازعه بین دو دولت و ملت بوده است و این قصه همچنان سر دراز 
دارد. درین میانه گاه میهمان ناخوانده منطقه یعنی بریتانیا کوشیده است 
به عنــوان داور مرضی الطرفین میانجیگری کرده و به نحوی به اختالفات 
فیصله دهد )البته به گونه ای که منافع اســتعماری خود را لحاظ کند( یا 
آنگاه که در ســال های پایانی دهــه ی 1330 دولت وقت ایران به مراجع 
بین المللی شــکایت برد و دولت آمریکا میانجی شد تا راه حل موردتوافق 
طرفین حاصل شــود که البته نتیجه ای نداشــت جز اینکه دولت ایران 
شــکایات خودزا پیگیری نکند. در این سالیان دراز حقابه هیرمند نه به 
خواسته افغان ها بلکه به حکم طبیعت یا مشیت الهی نصیبمان می شده 
است. دلیل دیگرش هم این بوده است که در آن سالیان طرف افغانستانی 
فّناوری امروزه مثل احداث ســد و انحراف مســیر آب را نداشــته است. 
خشک ســالی های چند دهه  اخیر به ویژه از اواخر دهه 40 موجب از رونق 
افتادن کشاورزی و دامداری و باغداری مناطق وسیعی در سیستان و شمال 
بلوچســتان و همچنین کوچک تر شدن دریاچه هامون و درنتیجه کوچ 
روزافزون سیستانیان به مناطق شمالی کشور به ویژه گرگان و گنبد شده 
اســت. در اینجا مجال آن نیست که به عواقب یا فجایع زیست محیطی 
اقتصادی فرهنگی و اجتماعی این پدیده شــوم پرداخته شود. همچنین 
فرصت آن نیســت که به سوابق حقوقی حقابه هیرمند یا همان هیلمند 
و هلمنــد بپردازیم. کمی بــه زمان برگردیم، در ســال 1351 که اتفاقاً 
قدرتمندترین دولت افغان بر سر کار بود دولتمردان وقت ایران توانستند 
معاهده حقابه  هیرمند را به طرف مقابل تحمیل کنند. در این معاهده که 
به ظرافت به نکات فنی و علمی هم پرداخته شده حقابه هیرمند هر ثانیه 
22مترمکعب آب طبیعی رودخانه مقررشده و طرف افغان 4مترمکعب به 

لحاظ حسن هم جواری! بر آن افزوده است.
این روزها که وزیر خارجه مأموریت یافته تا این معضل را به سرانجامی 
برساند؛ باید بداند که این معاهده نشانه ای از دیپلماسی قدرتمند است، شما 

بفرمایید و آن را اجرا کنید!
اتفاقاً در این چهل واندی سال ضعیف ترین دولت ها در کشور همسایه 
بر ســر کار بوده اند به ویژه طالبان فعلی، فرصتی بود تا این معضل ملی 
به گونه ای حل شود. هیچ وقت فراموشمان نمی شود که اشرف غنی با دهان 
کف کرده مشت بر تریبون کوبیده و گفت که »آب در برابر نفت!« و کسی 
هم پاسخگویش نشد. این کالم توهینی آشکار به هر ایرانی بود که رفتار 
صدام حسین در پاره کردن معاهده بین المللی الجزایر را به ذهن متبادر 
کرد.وزیر به اصطالح خارجه طالبان در این دیدارهایی که با وزیر خارجه 
ایران داشته به دفع الوقت گذرانده است و آخرین گفته اش در هفته پیش 
این بوده است که؛ اگر آب باشد به هیرمند هم می دهیم و کسی هم به او 
نگفت که سهم ایران از هیرمند در پشت سد کجکی و فاز دوم آن - که 
اخیراً به بهره برداری رسید- ذخیره شده است. همچنین مشاهده شد که 
یک مقام غیررسمی افغان بابت 50سال آب نصف و نیمه ای که به سیستان 

واردشده مدعی 61میلیون دالر شده است!
تردیدی نیست که دولت های قبل ما در برابر دولت های کرزای و اشرف 
غنی کوتاهی کرده و موضعی کامالً انفعالی در پروژه ساخت سد کجکی 
داشتند و این امر کار وزیر خارجه دولت کنونی را اندکی دشوارتر می سازد، 
اما به نظر می رسد که دیگر فرصت دیپلماسی گذشته باشد و هنگام عمل 
است؛ مثالً طرح شکایت به مراجع قضایی بین المللی و توسل به شورای 
امنیت سازمان ملل. بدیهی است اتالف زمان چه بسا موجب مرگ روزافزون 
دخترکان سیســتان و بلوچستان در هوتک های ذخیره آب محروم ترین 

استان کشور شود؛ البته اگر تا آن زمان نخشکیده باشند.

یادداشت
رمز و راز واردات واکسن در دولت سابق

محمدرضا محبوب فر- بر اساس آخرین ارزیابی هفتگی سازمان جهانی بهداشت، 
موارد جدید ابتال به ویروس کرونا در جهان در هفته گذشــته ۹درصد کاهش یافت 
درحالی که تعــداد مرگ ومیرها ثابت ماند. طبق اعالم WHO در هفته گذشــته 
5/6میلیون مورد جدید ابتال و بیش از 14هزار مورد جدید مرگ ومیر گزارش شــد. 
تعــداد موارد جدید در اروپا 35درصد کاهش یافت، اما در غرب اقیانوس آرام حدود 
20درصــد و در آفریقا 5درصد افزایش یافت. مرگ ومیر در غرب اقیانوس آرام 44 و 
در خاورمیانــه 26درصد افزایش یافت، درحالی که در اروپا حدود یک چهارم کاهش 
یافت. به گفته همین سازمان، دو زیرواریانت BA4 و BA5 اومیکرون، موتور محرکه 
آخرین موج عفونت ها در سراســر جهان هستند. برخالف روند کاهشی بیماری در 
جهان، وضعیت بیماری در ایران متفاوت اســت. وزارت بهداشت و درمان از افزایش 
آمار روزانه جان باختگان ناشی از بیماری کرونا به 81نفر خبر داده است. آمار روزانه 
کشتار کرونا در کشور با پوشش 6۹درصدی دو دز واکسیناسیون طی یک هفته دو 
برابر شده است. مقایسه نتیجه واکسیناسیون در ایران و دیگر کشورها نشان می دهد 
که روند ابتال و بستری و فوت ناشی از بیماری کرونا همچنان در ایران صعودی است 
و پس ازاینکه شــدت انتقال بیماری در سطح دنیا در پس موج جدید زیرسویه های 
اومیکرون کاهش یافته و رقم مرگ ومیر ثابت مانده است، بیشترین تعداد مرگ روزانه 
از 2۷اســفند 1400 تا کنون گزارش می شود و شمار مرگ های روزانه پیک هفتم 
بیماری در آستانه سه رقمی شدن قرار دارد. علیرغم کمبود تست و عدم انجام تست 
در اکثر مبتالیان، ایران به مرگ های کرونایی سه رقمی با تست مثبت کرونا نزدیک 
می شود. افزایش قربانی های کرونا متأسفانه ادامه دارد و رعایت پروتکل های بهداشتی 

همچنان کمتر از حد انتظار است.
حال، شــمار بیماران روزانه 13برابر و شمار جان باختگان 12برابر شده است. رتبه 
مرگ ومیر کرونایــی در ایران در رتبه چهارم دنیا قرارگرفته اســت و برای کاهش 
انتقال و شــدت بیماری و همچنین کاهش میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا 
باید نسبت به تزریق دز یادآور سوم و چهارم واکسن هر چه سریع تر اقدام نمود. دز 
یادآور از شدت بیماری و مرگ ومیر کرونا می کاهد اما به نظر می رسد که جامعه دیگر 
میل و رغبتی به واکسیناسیون نشان نمی دهد. واکسن های اسپوتنیک و آسترازنکا 
از ســبد واکسیناسیون ایران حذف شــدند و اکنون هفت نوع واکسن در مراکز در 
اختیار مردم است. تزریق تعداد ناچیز واکسن های کرونا در این روزها نشان می دهد 
که روند الک پشــتی دوز چهارم در حال توقف اســت و از اقصی نقاط کشور خبر 
می رســد که بین نیم تا حداکثر 2 درصد جمعیت مشمول حاضر به تزریق واکسن 
شده اند و اکثریت مردم مخالف تزریق دز چهارم هستند و حتی شروط وزیر بهداشت 
و درمان درباره ضرورت تزریق ســه دز واکســن برای سفر زیارتی اربعین و سفر به 
عتبات عالیات و نیز قوی ترین دلیل علمی-پژوهشی برای واکسیناسیون از سوی اتاق 
اصناف کشور مبنی بر تهدید به تعلیق پروانه اصناف نادیده گرفته شده است! مهم ترین 
علت رویگردانی مردم به تزریق دزهای یادآور واکسن، عدم اطمینان و بی اعتمادی به 
ســبد فعلی واکسیناسیون و حواشِی عوارض واکسن ها بوده است. انتشار نتایج یک 
مطالعه ارزشمند که در ایران انجام گرفته حاکی از نمره ضعیف واکسن های غیرفعال 
کووید-1۹ است. در مطالعه ای که به ارزیابی پیامدهای مختلف تزریق واکسن های 
کووید-1۹ در بیش از ۹0هزار تن از هم وطنانمان پرداخته شــده اســت، در بررسی 
مرتبط با تزریق تک دز از واکسن های مختلف، واکسن آسترازنکا، بیشترین محافظت 
و ســینوفارم کمترین محافظت را در برابر ابتال، بستری و مرگ ناشی از کووید-1۹ 
داشته اند. واکسن های مبتنی بر پلتفرم ویروس غیرفعال نظیر سینوفارم نسبت به سایر 
واکسن ها محافظت کمتری در برابر کووید-1۹ ایجاد کرده اند و این در حالی است که 
بیشترین دز واکسن تزریق شده در کشور از این پلتفرم بوده است و واکسن های کوو 
ایران برکت و نمونه های مشابه داخلی که کپی برداری از واکسن چینی هستند نسبت 
به سایر واکسن ها محافظت کمتری در برابر کووید-1۹ ایجاد کرده اند. مقایسه نتیجه 
واکسیناسیون در ایران و عراق حتی به خوبی نشان می دهد که باوجود پوشش کمتر 
2دز واکسیناسیون در عراق نسبت به ایران، روند ابتال و بستری و تعداد فوتی ها در 
ادامه در صفحه 5 عراق بسیار پایین و اصالً قابل مقایسه با ایران نیست... 

یادداشت
احتمال تکرار بحران اوکراین در تایوان

صالح الدین هرسنی- هواپیمای نظامی بوئینگ C- 40 یعنی همان هواپیمای 
حامل »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، به همراه هیات همراه 
در شــامگاه روز سه شنبه دوم اوت در تداوم تور آسیایی در فرودگاه سونگشان تاپیه 
مرکز تایوان، به زمین نشست. این سفر پلوسی همان گونه که مقامات واشنگتن اذعان 
کرده اند، به منظور تداوم حمایت از منافع مشترک تایپه- واشنگتن و همچنین احترام 
به تعهد تزلزل ناپذیر آمریکا در موردحمایت از دموکراسی تایوان صورت گرفته است. 
در این سفر پلوسی ضمن دیدار با رئیس جمهوری تایوان )سای اینگ ون( اظهار کرد 
که چه دموکرات ها و چه جمهوری خواهان کنگره خود را متعهد به حفظ امنیت تایوان 

و حق دفاع از این جزیره می دانند و به دوستی پایدار خود با تایوان، افتخار می کنند.
همان گونه که انتظار می رفت، این سفر پلوسی واکنش خشمگینانه و شدیداللحن 
پکن و مقامات تراز اولش یعنی »شی جنگ پینگ« رئیس جمهوری چین و »وانگ 
یی« وزیر امور خارجه چین را در پی داشــته اســت، چراکه چین تایوان را به مثابه 
یک جزیره خودگردان بخشــی از قلمرو ســرزمینی خود می داند و مقامات پکن در 
شرایط حاضر با هرگونه تماس بین نمایندگان تایوانی و مقامات غربی به ویژه مسئوالن 
عالی رتبه سیاسی یا نظامی مخالف اند. به ویژه آنکه به واسطه همین نگرش، مقامات 
پکن به کرات به مقامات واشنگتن هشدار داده بودند که از مداخله در مسئله تایوان 
خودداری کنند و تحرکات خود در تایوان را دســتمایه واکنش سنجی مقامات پکن 
نسازند؛ اما مقامات واشنگتن از چنین هشداری عبور کرده تا نشان داده باشند که در 
عصر موازنه قدرت و تالش برای مهار چین، چنین هشدارهایی فاقد موضوعیت است.

 از منظر نشانه شناسی، نادیده انگاشتن هشدارهای مقامات چین از سوی مقامات 
واشنگتن در مسئله تایوان به معنای نقض اصل حاکمیت ارضی چین و درنتیجه ارسال 
سیگنال ها و پالس های نادرستی به نیروی های جدایی طلب تایوان است. به ویژه آنکه 
در شــرایط حاضر تایوان برای چین حکم اوکراین برای روسیه را دارد و در واقع اگر 
ورود ناتو به مناطق پیرامونی مسکو نظیر اوکراین موجب دغدغه امنیتی مسکو شده 
است، ورود و حضور واشنگتن به مثابه بزرگ ترین عقبه راهبردی ناتو در تاپیه نیز، قطعاً 
می توانــد موجب دغدغه های امنیتی مقامات پکن گردد. در واقع و طبق انگاره های 
مقامات واشنگتن، تهاجم روسیه به اوکراین هم امنیت تنگه تایوان را به کانون توجهات 
جهانی تبدیل می کند و هم تجاوز چین به تایوان دموکراتیک، تأثیر گســترده ای بر 
امنیت کل اقیانوس هند و آرام خواهد گذاشت؛ بنابراین و تحت این شرایط بسیاری 
احتمال تکرار بحران اوکراین در تایوان را منتفی نمی دانند. البته تکرار چنین سناریویی 
را دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با شروع جنگ اوکراین، پیش بینی کرده 
بود. ترامپ با شروع جنگ روسیه در اوکراین قویاً اعالم کرده بود که: نوبت بعدی ناتو 
و واشنگتن بعد از مداخله در اوکراین، تایوان خواهد بود. طبق انگاره های ترامپ، پوتین 
و شی جینگ پینگ مثل دوقلوهایی هستند که یکی از آن ها کی یف را می خواهد 
و دیگــری تاپیه را. به این ترتیب و طبق پیش بینی های ترامپ، بحران اوکراین نوعی 
بدآموزی برای پکن به همراه دارد؛ بنابراین غیرمنتظره نیست که اقدام پوتین در حمله 
به اوکراین برای دفع نفوذ ناتو، چین و شــی جینگ پینگ را برای حمله به تایوان و 
جلوگیری از نفوذ واشنگتن در قلمرو سرزمینی خودش، جسورتر کند. بااین همه به 
نظر می رسد که برنامه های واشنگتن برای مهار چین با استفاده از تایوان مؤثر واقع شود 
و به گونه ای عمل کند که تایوان را جهت استقالل از سلطه چین خارج کند. محققا 
تعقیب و تحقق چنین سناریویی از سوی واشنگتن متضمن سیاست های تقابلی در 
قالب راهبرد موازنه در برابر چین خواهد بود و از برخی نشانگان پیداست که چنین 
تقابلی از فردای ســفر پلوسی به تایوان آغاز شود. البته مداخله واشنگتن در مسئله 
تایوان تحت سیگنال و چراغ سبزهای دو متحد خود در آسیای خاوری یعنی سئول 
و توکیو صورت می گیرد و واشنگتن روی حمایت سئول و توکیو برای ایجاد موازنه در 
قبال پکن حساب ویژه ای بازکرده است؛ اما نکته آن است که اگر تقابل واشنگتن با 
پکن در بحران اوکراین جدی باشد که به نظر می رسد این گونه است، می توان به جرات 
گفت که واشنگتن با مداخالت خود در اوکراین برای مهار روسیه و در تایوان برای مهار 
چین دو آوردگاه را برای خود گشوده است. این وضعیت ضریب نفوذ واشنگتن را برای 
ادامه در صفحه 5 موازنه در قبال روسیه و چین کاهش می دهد.  

یادداشت
ما و بحران سازی های شرقی و غربی

محمدرضا چمن نژادیان- مرزهای امنیتی و حیاط خلوت های قدرت ها که 
در همسایگی با رقیبان قرار دارند همواره به عنوان راهبرد کنترلی در جهت دفاع 
از منافع و امنیت ملی محسوب می شوند و در دکترین راهبردی و بین المللی 
سیاســت خارجی قدرت ها تعریف شده اســت. درعین حال از موضوعات پر 
منازعه با پیشینه تاریخی و استعماری می باشند. معموالً در بازی های داخلی و 
خارجی سیاستمداران کشورها به عنوان یک کارت بازی علیه رقیبان داخلی و 
سیاست های خارجی آنان مورداستفاده قرار مورد می گیرند. با نگاهی به تاریخی 
مشاهده می شود که در دکترین قدرت های استعمارگر این نگاه استیالطلبی 
وبرتری جویی ژئوپلیتیکی یک امر مرسوم و پایه ثابت سیاست خارجی قدرت ها 
بوده اســت؛ تا بر اساس سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن« انگلیسی ها، 
چنین مناطق و مناقشات الینحلی به مثابه استخوانی الی زخم به وجود آیند 
و همیشه در دل مناطق برخوردار از منابع حیاتی و مرزهای مورد مناقشه با 
حاشیه های امنیتی وجود داشته و باقی بماند. این مناقشات کش دار مریز که بنا 
بر درجه اهمیت در سراسر عالم از قبل مشخص شده و شناسایی شده هستند؛ 
و مــورد مطالعات عمیق میدانی و تجربی به لحاظ مردم شناســی فرهنگی،  
روان شناختی اجتماعی، جامعه شناختی رفتاری و سطوح اقتصادی قرارگرفته اند 
و بر مشی  مسبوق به ســابقه ی استعماری  سیاست گزاری شده اند. گر چه 
برخی از آن مناقشات دیرین و تاریخی علی الظاهر  در نزد افکار عمومی داخلی، 
خارجی و نسل های بی مطالعه در اثر اختالفات مرزی و عقیدتی تبلیغ می گردند 
که در دوران استعمار کهن تعریف تحمیلی شده اند؛ و یا به خاطر گرایش به 
بلوک بندهای ایدئولوژیکی شــرفی، غربی و گروه بندی های اقتصادی قلمداد 
می گردند. ولی عمیق ترین شکاف های القایی در دکترین استعمار نو، اختالفات 
ایدئولوژیک و مذهبی حاکم بر ملت هاست که الینحل بودن به ملت های درگیر 
القا می شــود؛ که نمونه های بارزی از آن ها در تاریخ معاصر فراوان بوده است: 
جنگ های صلیبی، مناقشــه صدساله اخیر سرزمینی با اسالمی و یهودی در 
سرزمین فلسطین، بلوک بندی ایدئولوژیک کمونیستی و کاپیتالیستی شرقی و 
غربی برجا مانده از دوران جنگ سرد از آن جمله است. در فازی دیگر می توان 
به ایجاد و القای وجود اختالفات مرزی، آبی و عقیدتی در کانون های بحران خیز 
امــا غنی از منابع اقتصادی و راهبردی مانند، ایران، افغانســتان، عراق، چین 
تایپه،اوکراین، مکزیک، ونزوئال، کوبا، مصر، لیبی و... اشاره کرد. دستمایه هایی 
که هرازچندگاهی قدرت هــا از آن ها به عنوان عامل بی ثباتی منطقه ای بهره 
می گیرند و با بحران سازی منافعی اقتصادی، نظامی و سیاسی برای خود فراهم 
می کنند. در پس  القائات افکار ظاهری و گرایش نسلهای بی مطالعه و اطالع 
است که قدرتهای شرقی و غربی به مقابله، معامله و تسویه حساب با رقیبان 
دیرین اقتصادی و سیاســی خود می پردازند.نمونه های عینی و میدانی این 
گونه بحران سازی ها را در حال حاضر می توان به شرح ذیل تحلیل کرد : از یک 
طرف هجوم تجاوزگرانه بدون توجه به  معاهدات بین المللی روسیه و به کشور 
مســتقلی به نام اوکراین است؛ و از طرفی دیگر در یک گروکشی آشکار سفر 
بدون جنجال برانگیز و حساسیت زای نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به چین تایپه اســت که با مانور قدرت و اسکورت همه جانبه نظامی 
همراه بود و ظاهراً برای حمایت از خواســت ملت و استقالل طلبی تایوان از 
سر زمین مادری یعنی کشور چین صورت گرفته است. در چنین شرایطی که 
جمهوری اسالمی مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها را با جامعه جهانی آغاز 
کرده و مناقشات منطقه ای و مشکالت اقتصادی حاد شده داخلی نیز دارد و 
تامین منافع و امنیت ملی ما در گرو تعامالت بین المللی، وفاق ملی و رعایت 
موارد حقوق بشری مورد اجماع جهانی است . حمایت بی محابا و بدون محاسبه 
منافع و امنیت ملی نباید در دســتور کار سیاست خارجی باشد؛ زیرا گرایش 
بیش از حد به روسیه مهاجم به یک کشور مستقل و چین با نگاه استعماری 
به استقالل طلبی ملت تایوان می تواند تامل برانگیز و ضد منافع و امنیت ملی 

با خطر همراه باشد. 

همدلی از بی اثر بودن تبلیغات زادوولد 
گزارش می دهد

 انقالبی ها هم
 برای فرزندآوری 

قانع نمی شوند
 فضاهای آموزشی تهران

 ۹۳۰ اخطار آتش نشانی گرفته اند

 آموزش زیر سایه 
ناامنی و فرسودگی

بازگشت به میز مذاکرات 
با چراغ خاموش 

خرسندی پکن از واکنش 
ایران به سفر پلوسی

وزارت اطالعات خبر داد؛

دستگیری 
تروریست های تکفیری  

صهیونیستی داعش

 پولی سازی آموزش
 به نفع کیست؟
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احتمال تکرار بحران 
اوکراین در تایوان

 صالح الدین هرسنی
کارشناس مسائل بین الملل

دیپلماسی وزیر خارجه 
و حقابه هیرمند

 محمدعلی آقایی
وکیل دادگستری

ما و بحران سازی های 
شرقی وغربی

 محمدرضا چمن نژادیان 
فعال سیاسی

رمز و راز واردات 
واکسن در دولت سابق

 محمدرضا محبوب فر
کارشناس حوزه سالمت

 روی سینه ات
 پاالیشگاه زده اند

 فیض شریفی
منتقد و پژوهشگر ادبیات
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ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بر آزادگان جهان تسلیت


