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دیدار مقامات ایران و ونزوئال همیشــه 
عالوه بر جمالت حماسی و ضد امپریالیستی 
صحنه ها و جمالت عاشــقانه را نیز به خود 
دیده است. چه در آغوش گرفتن مادر هوگو 
چاوز، رئیس جمهور پیشین ونزوئال توسط 
محمود احمدی نژاد باشــد و چه جمالت 
عاشــقانه نیکوالس مادورو رئیس جمهور 
کنونی این کشور در بدو ورود به ایران که بگوید: 
»روابط برادری بعد مســافت نمی شناسد. 
عشق بُعد مسافت نمی شناسد. وحدت بُعد 
مسافت نمی شناسد. زیرا در مقاطعی از زمان 
که نه اینترنت وجود داشت و نه رسانه های 
اجتماعی و رسانه های امروزی و سفرهای 
هوایی آنچنانی، انقالبیون در سراسر ایران با 
رویایی مشترک در صحنه مبارزات حضور 

به هم می رساندند.«
اما روی دیگر این دیدارها، ژســت های 
پیروزمندانه مقامات دو کشور در برابر آمریکا 
و تحریم هایش و بیان جمالتــی برای اداره 
آینده جهان است. همانطور که رئیس جمهور 
ونزوئال درباره اهداف سفرش به ایران گفته 
اســت: »ایران و ونزوئال در خط مقدم تحول 
در دوران تاریخی و تولد جهانی جدید بدون 
هژمونیسم و سلطه امپراتوری آمریکا قرار 
دارند.« وی با بیــان این که »ما برای دنیایی 

بهتر می جنگیم«، خاطرنشان کرد: ما برای 
تحقق حقوق بشــر و حقوق جهانی تالش 
می کنیم؛ دنیایی عاری از سلطه گری. پس، 
ما در بسیاری فرآیندها و آرمان ها مشترک 
هستیم. به همین لحاظ بود که جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئال 
توانستند به این سطح از همکاری ها نائل شوند 
و همکاری ها را همچنان ادامه دهند و در همه 
شرایط پشتیبان یکدیگر باشند. ضمن اینکه 
هر دو کشور در حال دست و پنجه نرم کردن 
با عواقب تحریم هایی هستند که عمدتاً از 
جانب آمریکا و دیگر کشورهای غربی وضع 

شده است.

 ابراهیم رئیسی
 و فرصت دانستن تحریم 

ابراهیم رئیسی،  هم در این دیدار گفت: 
تحریم ها و تهدیدها علیه کشورمان در این 
۴۲ سال اخیر فراوان بود و ملت ایران تصمیم 
گرفته تا تحریم ها را در جهت پیشرفت کشور 

به فرصت تبدیل کند.
رئیس جمهور در عین حال خاطرنشان 
کرد: همان طور که ســخنگوی کاخ سفید 
اعالم کرده، فشارهای حداکثری علیه ایران 
مفتضحانه شکست خورده است و این نقطه 
پیروزی برای ملت ایران و نقطه شکست آمریکا 
و دشمنان است.رئیسی ادامه داد: اراده مردم، 

دولت و رئیس جمهور ونزوئال این بوده که باید 
در مقابل تحریم ها ایستاد و ما امروز گزارش 
داریم که این کشــور ابرتورم ها را پشت سر 
گذاشته  و رشد اقتصادی آن آغاز شده است؛ 
این نشانه خوبی است که به همه ثابت می کند 
مقاومت و ایستادگی جواب می دهد و دشمن 
را وادار به عقب نشــینی می کند.وی افزود: 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
همواره ارتباط با کشــورهای مستقل بوده 
و ونزوئال نشــان داده در مقابل امپریالیسم 

مقاومت مثال زدنی داشته است. ایران سعی 
کرده از تحریم ها بــرای خود فرصتی برای 

پیشرفت ایجاد کند.

ایران و ونزوئال، یاور هم در تحریم
اردیبهشت ماه امسال بود که خبرگزاری 
رویترز با استناد به اسناد شرکت ملی نفت و گاز 
ونزوئال گزارش داد که این کشور واردات نفت 
سنگین ایران برای تغذیه پاالیشگاه های خود 
را آغاز کرده است.هر دو کشور پیشتر قرارداد 
سواپ نفتی امضا کرده بودند که بر اساس آن 
میعانات گازی ایران برای رقیق کردن نفت فوق 
سنگین ونزوئال به این کشور فرستاده می شود.

اسناد شــرکت ملی نفت و گاز ونزوئال 
نشان می دهد که نفت ســنگین ایران که 
به لحاظ کیفی مشــابه نفت خام "مســا-
۳۰" ونزوئالســت، قرار است مورد مصرف 

پاالیشگاه های ونزوئال قرار گیرد.
در ابتدای ماه جاری و پیش از سفر مادورو 
به ایران بار دیگر خبرگزاری رویترز گزارش 
داد که شرکت های دولتی ایران تدارکات برای 
بازسازی پاراگوانا، بزرگترین پاالیشگاه نفت 
ونزوئال را شروع کرده اند.پاراگوانا یک مجتمع 
دو پاالیشــگاهی و یکی از بزرگترین های 
پاالیشگاه های جهان است و ظرفیت پاالیش 
۹۵۵ هزار بشــکه نفت در روز را داراست.به 
گفته کارشناسان، این معامله باعث »تعمیق 

یک رابطه انرژی« بین دو طرف می شود که 
در عمل تبدیل به راه نجاتی برای صنعت نفت 
فرسوده ونزوئال است. بر اساس قراردادهایی 
که دو کشور طی سال های اخیر با هم امضا 
کرده اند، ونزوئال تجهیزاتی را برای نوسازی 
پاالیشگاه های خود از ایران دریافت کرده 
است.البته مهمترین کمک ایران به ونزوئال 
در بهار و تابســتان ۱۳۹۹ صورت گرفت؛ 
زمانی که این کشور به دلیل فشار تحریم  های 
ترامپ با کمبود شدید بنزین روبرو بود.ایران 
بیش از یک و نیم میلیون بشکه بنزین را با 
نفت کش تحویل کاراکاس داد. ونزوئال در 
یک معامله پایاپای در ازای واردات بنزین، 
سوخت هواپیما به ایران صادر کرد.به گفته 
منابع خبری بر اساس توافق شرکت دولتی 
نفت و گاز ونزوئال »پترولئوس دی ونزوئال« 
و شــرکت ملی نفت ایران قرار شده بود که 
ونزوئال در ازای پرداخت بهای بنزین وارداتی 
ازکشورمان سوخت هواپیما بدهد.به همین 
دلیل نخســت وزیر ونزوئال با تاکید بر لزوم 
شراکت ایران و ونزوئال در فناوری های مربوط 
به زمینه های مختلف، از اقدام »شجاعانه« 
جمهوری اسالمی در ارســال سوخت به 

ونزوئال قدردانی کرد.
گسترش همکاری ها در نهایت منجر به 
امضای  سند جامع همکاری های راهبری 
۲۰ ساله میان ایران و ونزوئال شد و عالوه بر 
آن اســنادی نیز دو طرف برای همکاری در 
زمینه های سیاسی، فرهنگی، گردشگری، 

اقتصادی، نفتی و پتروشیمی امضا کردند.

 تورم و گرانی 
نقطه اشتراک دو کشور

مقامات ایران و ونزوئال در خصوص دشمن 
اصلی خود یعنی آمریکا به راحتی ســخن 
می گویند و باور دارند که او را شکست داده و 
کارآیی  الزمش را گرفته اند.اما این تقابل به 
سادگی رخ نداده است. دولت ابراهیم رئیسی 
که این روزها با مساله اجماع جهانی در شورای 
حکام و احتمال بن بست برجام روبرو است، 
با وضعیت آشــفته بازار، گرانی های افسار 
گسیخته، روند صعودی قیمت دالر و طال 
و تورم نیز دست به گریبان است.ونزوئال اما 
وضعیت بدتری دارد. این کشور در سال ۲۰۲۰ 
تورم ۲۹۵۹.۸ درصدی را پشت سر گذاشت و 
سال ۲۰۲۱ را با تورم  ۶۸۶.۴ درصدی به پایان 
رساند. ابرتورم در ونزوئال موجب شد که به رغم 
حداقل ۴ برابر حقوق، شهروندان توان مالی 

خرید یک کیلو گوشت را نیز نداشته باشند.
همزمان با سفر نیکوالس مادورو به ایران 
۶۱ اقتصاددان کشورمان در نامه ای سرگشاده 
به مردم از وضعیت اقتصادی پیش رو به شدت 
ابرازنگرانی کردند. امضاکنندگان این بیانیه 

عنوان کرده اند در آغاز ســال ۱۴۰۱، روند 
آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم 
از تامین معیشت و پایداری کسب وکار های 
خود، به مرحله انفجاری رســیده است. از 
نظر آنها، چیزی کــه »جراحی اقتصادی« 
نامیده شــده افزایش نرخ ارز و شوک های 
متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصادی است و این 
جراحی در شرایطی رخ داده که »درباره آغاز و 
پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی 
و گام های بعدی یا پیامد های این جراحی با 

مردم صحبت نشده است.«
به گفته آن ها »مارپیچ افزایش نرخ ارز- 
تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه 
رقمی و افسار گســیخته قرار داده است.« 
ضمن آنکه »فساد گسترده و سقوط سرمایه 
اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در 
عرصه تجارت خارجی و بازار های مالی، افت 
شدید سرمایه گذاری در طول دو دهه گذشته 
همراه با تورم شدید، چشم انداز آینده اقتصاد 
ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، 
خسارت بار و غیرقابل جبران سرمایه های مالی 
و فکری به کشور های مختلف جهان انجامیده 
است.« از دیدگاه این اقتصاددانان »وضعیت 
اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده ای از 
شواهد، بسیار نگران کننده است و چشم اندازی 
برای بهبود و برون رفت از آن نیز وجود ندارد.«

با این وضعیت اقتصادی و کالفگی مردم 
در هر دو کشور، این مالقات را می توان دیدار 
سوته دالن نامید که باید برای شکستن زنجیره 
تحریم و بازگشت آرامش به بازار و سفره مردم 
فکر دیگری بکنند. شاید به همین دلیل است 
که کاربران شبکه های مجازی همزمان با 
ورود رئیس جمهور ونزوئال به ایران و »هل من 
مبارز« طلبیدن رهبران دو کشور در برابر نظام 
بین الملل با نگرانی هشتک #نه_به_تحریم  را 

راه  انداخته اند.

رؤسای جمهور ایران و ونزوئال از تسلط بر هژمونی جهان سخن گفتند 
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حکم محکومیت اکبر طبری که از سوی دادگاه به حبس 
محکوم شده بود از طرف دیوان عالی کشور نقض شده است.

به گزارش اعتمادآنالین اکبر طبری که در دوره پیش 
از ابراهیم رئیسی معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه بود به 
دلیل برخی از جرایم ارتکابی از جمله تشکیل باند چندنفره 
ارتشا در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به 
۳۱ سال حبس محکوم شد.  وی در این پرونده ۱۰ عنوان 

اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه او را مجرم شناخت، 
در دو مورد اتهامی دادگاه او را مجرم ندانست.طبری بابت 
تشکیل شبکه چندنفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ 
رشوه های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال 
ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ 
میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.سخنگوی 
وقت قوه قضائیه هنگام اعــالم محکومیت اکبر طبری 
گفت: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری 
به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد 
ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم 
شده اســت.بنا بر اطالعات به دست آمده بخشی از حکم 
محکومیت به حبس اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض 
و پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده 
است.  این پرونده با اعتراض وکیل طبری به دیوان عالی کشور 
رفته بود و حاال طبری و وکیلش بسیار امیدوارند تا در رسیدگی 

جدید او بتواند در بخشی از اتهامات برائت بگیرد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه 
اقدام ایران در توقف فعالیت دوربین های نظارتی اقدامی 
منفی است گفت: امیدوارم که در سریع ترین زمان ممکن 

به ایران سفر کنم.
به گزارش ایسنا، رافائل گروسی، در گفت وگو با شبکه 
الجزیره گفت: عملیات بازرسی به ایران کمک می کند و 
به آن فرصت می دهد که حرف های خود مبنی بر عدم 

مخفی کردن چیزی در برنامه هســته ای اش را اثبات 
کند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایران باید همواره بر 
بازرسی بی طرفانه و متعادل حساب باز کند و این مساله 
ای است که تنها آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند 
انجام دهد.مدیرکل آژانس همچنین گفت: اقدامات اخیر 
ایران تاثیر منفی بر مذاکرات وین خواهد گذاشت.گروسی 
گفت: امیدوارم که در سریع ترین وقت ممکن به ایران سفر 
کنم. از سرگیری مذاکرات هسته ای امری بسیار ضروری 
است و این گزینه عاقالنه ترین گزینه است. گروسی در 
پایان تاکید کرد که تنش هایی میان ایران و آژانس بین 
المللی انرژی اتمی وجود دارد اما همواره راهی برای تفاهم 
وجود  دارد .سازمان انرژی اتمی اخیرا با انتشار ویدیویی 
از خاموشی تعداد قابل توجهی از دوربین های نظارتی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. در این ویدیو نشان 
داده می شــود که اپراتورها، برق متصل به دوربین های 

فراپادمانی را قطع می کنند.

گروسی:  امیدوارم در سریع ترین زمان ممکن به ایران برومحکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض شد

یک کارشناس ارشد روابط بین الملل بر این باور است که نتیجه 
برجام تا حدودی به واکنش ایران به تصویب  قطعنامه شورای حکام و 
متعاقباً به واکنش طرف مقابل به واکنش ایران بستگی دارد. یعنی اگر 
وارد یک دینامیک »لج و لج بازی« و یک چرخه تنش آفرینی فزاینده 
شوند، طبیعتاً احیای برجام نیز با مشکالت بیش تر و پیجیده تری 

مواجه خواهد شد.
رضا نصری در گفتگو با انتخاب در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه با تصویب قطعنامه شورای حکام، چه دورنمایی را می توان 
برای برجام تصور کرد، اظهار داشــت: »در هــر حال تصویب این 
قطعنامه در شورای حکام یک اتفاق منفی در فرایند دیپلماسی بود. 

متن قطعنامه هم - ولو با زبانی کمی دیپلماتیک  - راه را برای ارجاع 
ایران به شورای امنیت به خاطر مسائل پادمانی باز کرده است. در 
واقع، در متن قطعنامه آورده اند کــه ارائه »اطالعات فنی معتبر« 
از جانب ایران به مدیرکل آژانس او را در موقعیتی قرار خواهد که 
دفعه بعد »موضوع حل نشده ای گزارش نکند« و متعاقباً ما )شورای 
حکام( نیز نیازمنــد اتخاذ اقدامات بعدی )یعنــی ارجاع ایران به 
شورای امنیت( نشویم.  وی افزود: این یعنی - جدا از مسئله برجام 
و بحث احیای قطعنامه های فصل هفتمی قبلی در صورت شکست 
مذاکرات وین - شورای حکام آژانس عماًل یک مسیر جدیدی برای 
ارجاع ایران به شــورای امنیت به بهانه تعهدات پادمانی باز کرده 

است که از نظر حقوقی و سیاســی برای ایران اتفاق خوبی نیست. 
همچنین از نظر موقعیت مذاکراتی ایران نیز اتفاق خوبی نیست 

چرا که طرف مقابل را به این اهرم  جدید نیز مسلح کرده است.«
وی درباره تاثیر این قطعنامه بر روند مذاکرات احیای برجام، عنوان 
کرد: »اینکه از این به بعد چه اتفاقاتی برای برجام )به طور خاص( و برای 
پرونده هسته ای ایران )به طو کلی تر( رقم خواهد خورد، تا حدودی به 
واکنش ایران به تصویب این قطعنامه و متعاقباً به واکنش طرف مقابل 
به واکنش ایران بستگی دارد. یعنی اگر این اتفاق منجر شود ایران و 
طرف مقابل با یکدیگر وارد یک دینامیک »لج و لج بازی« و یک چرخه 
تنش آفرینی فزاینده شــوند، طبیعتاً احیای برجام نیز با مشکالت 
بیش تر و پیجیده تری مواجه خواهد شد.« نصری افزود: »به طور کلی 
با ورود به چنین چرخه ای نه فقط »پرونده احیای برجام« که »پرونده 
برنامه هسته ای« و از آن باالتر »پرونده ایران« در صحنه بین المللی 
با مشکالت عدیده ای روبرو خواهد شــد. به همین خاطر هم برای 
بسترسازی و تحقق چنین سناریویی اسرائیل سنگ تمام گذاشت و 

از این به بعد نیز جریان متخاصم در واشنگتن و تل آویو به شدت تالش 
خواهد کرد پای ایران را به شورای امنیت بکشاند تا در آنجا موضوعاتی 
به مراتب فراتر از برجام، مانند موضوع »حق غنی سازی«،  موضوع 
موشک های بالستیک، موضوع سیاست های منطقه ای و بسیاری از 

موضوعات دیگر  را روی میز شورا قرار دهند.«

یک کارشناس روابط بین الملل تحلیل کرد:

ورود مذاکرات احیای برجام به چرخه »لج و لج بازی«

خبر

طهمورث حسینی

اولیانوف: 
 فرصت احیای توافق هسته ای 

همچنان وجود دارد
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در 
وین در صفحه توییترش با اشاره به این که تصویب 
قطعنامه ای علیــه ایران در شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بر طوالنی تر شدن وقفه در 
مذاکرات وین بی تاثیر نخواهد بود، گفت که فرصت 

احیای توافق هسته ای همچنان وجود دارد.
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، درباره وقفه 
چند ماهه ای که در مذاکرات احیای توافق هسته ای 
در وین ایجاد شده است، نوشت: امروز آغاز چهارمین 
ماه وقفه در مذاکرات وین درباره برجام است. بسیار 

طوالنی است.
او درباره احتمال احیای توافق با وجود تصویب 
قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه ایران، در پیام دیگری نوشت: فرصت ها 
همواره وجــود دارند. خیلی زود اســت که بگوییم 
توافق از بین رفته. ]مذاکــرات درباره توافق[ در بن 
بست است که به احتمال زیاد مدتی پس از تصویب 
قطعنامه ای نســنجیده و غیرسازنده علیه ایران در 

شورای حکام ادامه خواهد یافت.
    

 گفت وگوی نماینده اتحادیه اروپا 
و کانادا درباره برجام

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی 
گفت که در دیدار با مقام ارشد کانادایی درباره برجام 

و جنگ اوکراین بحث و رایزنی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، استفان کلمنت، طی پیامی در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که قرار است 
با هایدی هوالن، دستیار معاون وزیر کانادا در امور 
امنیت بین الملل دیدار کند.وی در پیام خود خاطر 
نشان کرد که آنها قرار است درباره برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام(، جنگ اوکراین و سایر موضوعات 
مورد توجه برای دو طرف گفت وگو کنند.کلمنت در 
ادامه تاکید کرد که اتحادیه اروپا و کانادا می توانند 
در این موضوعــات همکاری ها میان خــود را در 

سازمان های بین الملی در وین تقویت کنند.
    

 ایران، محور سفر مقام آمریکایی 
به اسرائیل

دســتیار وزیر امورخارجه آمریکا در امور خاور 
نزدیک قرار است در جریان سفر خود به اسرائیل و 
کرانه باختری درباره موضوعات دوجانبه، منطقه ای 
و ایران رایزنــی کند.به گزارش ایســنا، باربارا لیف 
روزهای ۱۱ تا ۱۴ ژوئن به ســرزمین های اشغالی و 
فلسطین سفر خواهد کرد تا با همتایان فلسطینی و 
اسرائیلی خود دیدار کند.وزارت امور خارجه آمریکا 
در بیانیه خود درباره سفر وی آورده است که باربارا 
لیف در دیدارهایش درخصــوص مقابله با اقدامات 

مخرب ایران رایزنی خواهد کرد.
    

معاون اجرایی رئیس جمهور:
 آرام آرام 

بازار شکل واقعی به خود می گیرد
معاون اجرایــی رئیس جمهور گفــت: دولت 
تصمیمات قاطعانه گرفته و پیش بینی ما این است 
که آرام آرام بازار شکل واقعی خود را خواهد گرفت 
و در رقابت عرضه و تقاضا، بخشی از مشکالت کمتر 

می شود.
به گزارش ایسنا سید صولت مرتضوی افزود: همه 
می دانیم برای بخشی از مردم مشکلتی وجود دارد 
که امیدوارم با لطف خداوند، اراده دولت و همراهی 

مردم این رنج ها رو به کاهش برود.
وی تصریح کرد: تورم انتظــاری بر روی قیمت 

برخی کاالها اثر گذاشته است.
    

بررسی اولویت های سیاست های کلی 
برنامه هفتم در مجمع تشخیص 

مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جلسه ای 
فوق العاده که به ریاست آملی الریجانی و با حضور 
رئیس مجلس شورای اسالمی، نمایندگانی از دولت 
و مجلس، شــورای عالی انقالب فرهنگی و دبیر و 
اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون 
تعیین اولویت سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 

کشور پرداخت.
آملی الریجانی در ابتدای این جلسه با اعالم ورود 
به دستور جلسه مربوط به تدوین سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه، بر لزوم دقت همراه با تسریع در 
بررسی ها برای تصویب و ارائه جهت تدوین الیحه 
برنامه هفتم و در نهایت تهیه الیحه بودجه ســال 
آینده کشور بر اساس قانون برنامه هفتم تاکید کرد.

همچنین علی شــمخانی،  دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی در ابتدای این جلسه از وضعیت کشور، 
آخرین وضعیــت مذاکرات برای رفــع تحریم ها  و 
تالش های نیروهای مسلح و ارکان گوناگون نظام 
در برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس 

گزارشی ارائه کرد.

روی موج کوتاه

دیدار مقامات ایران و ونزوئال 
همیشه عالوه بر جمالت 

حماسی و ضد امپریالیستی 
صحنه ها و جمالت عاشقانه 

را نیز به خود دیده است. 
چه در آغوش گرفتن مادر 
هوگو چاوز، رئیس جمهور 

فقید ونزوئال توسط محمود 
احمدی نژاد باشد و چه 

جمالت عاشقانه نیکوالس 
مادورو رئیس جمهور کنونی 

این کشور در بدو ورود به 
ایران که بگوید: عشق بُعد 

مسافت نمی شناسد

با این وضعیت اقتصادی 
و کالفگی مردم در هر دو 

کشور ونزوئال و ایران،  دیدار 
روسای جمهور دو کشور 
را می توان مالقات سوته 
دالن نامید که باید برای 

شکستن زنجیره تحریم 
و بازگشت آرامش به بازار 
و سفره مردم فکر دیگری 

بکنند. شاید به همین دلیل 
است که کاربران شبکه های 

مجازی با نگرانی هشتک 
#نه_به-_تحریم  را 

راه انداخته اند


