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امیرالمؤمنین ،امام علی(ع) می فرمایند:
ُك ْن َس ْمح ًا وال ت َُك ْن ُم َب ِّذر ًاُ ،
وك ْن ُمقَ ِّدر ًا وال ت َُك ْن ُمقَ تِّ ر ًا
بخشنده باش اما ولخرجی نکن و در زندگیات حسابگر باش اما خست به خرج نده.
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تازههای مطبوعات

••اعتماد -این روزنامه در گفت وگویی با نماینده
کارگران در شــورای عالی کار که از تمام شدن
تحمل کارگران گالیه داشتند ،نوشت « :شرایط
امروز کارگر ایرانی ،مصداق بارز حجم مظروفی
بیش از گنجایش ظرف است؛ ظرف وجود کارگر
ایرانی ،هنوز به اندازه چند قطره ای جای خالی
دارد که تا حاال در نظاره گرانی افسار گسیخته
قیمت کاالهایی که از «ضروریات» زنده ماندن یک
انسان است ،تاب آورده است».
••جــوان -این روزنامه در واکنش به آتش زدن
دومین صندوق رای گیری در آمریکا نوشت« :فرار
آمریکایی ها به مناطق امن از وحشت جنگ شهری
پسا انتخابات».
••ایــران -هــادی خانیکی با استفاده از اصطالح
جدید «سواد کرونا» نوشت« :سواد کرونا مترادف با
داشتناطالعاتیاحتیاطالعرسانیانبوهوشتاب
زده نیست .سواد کرونا درست و به موقع فهمیدن و
فهماندن خطر و جلب توجه ،حساسیت و مشارکت
ذی نفعان در مواجهه با خطر و فراهم کردن زمینه و
بستری مناسب و مساعد برای همدلی و همکاری
همه اندیشمندان ،متخصصان و کنشگران حرفه
ای،اجتماعی،مدنیوسیاسیدریکبرنامهواقدام
ملیاست.گاماولبرایرسیدنبهایناقدام،تفاهم
برسرضرورت«ادراکهمگانیخطرکروناست»که
بهنظرمیرسدمادرهرسهسطححاکمیت،نخبگان
وعمومشهروندانبااینضرورتعم ً
الفاصلهداریم».
••همشهری-اینروزنامهتیتروعکساولخودرابه
مشکلعشایراختصاصدادکهدردورانکروناسهتا
پنجمیلیونازدامهایشانراهیبهبازارپیدانکردند.
••هفت صبح -این روزنامه با اشاره به هزینه 60
میلیونتومانیمهاجرتتحصیلینوشت«:مهاجرت
تحصیلیافسانهمیشود».

انعکاس
••تــابــنــاک ن ــوش ــت :صــوفــی عــضــو شــــورای
سیاستگذاری اصالحطلبان گفت :بذرپاش با
مخالفانجدیمواجهبودهوشانساودرانتخابات
ریاست جمهوری صفر است .زمانی که انتخابات
حداکثریباشد،آقایبذرپاششانسیدرانتخابات
ندارد .وی افزود :زمانی که موضوع ریاست دیوان
محاسباتمطرحشد،حرفوحدیثهایزیادیدر
خصوصصالحیت،شرایطاحراز،سوابقومدارک
تحصیلیبذرپاشمطرحبود.
••عصر ایران مدعی شد :بسیج دانشجویی
دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس و اعضای
شورای شهر تهران تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو
در پی اهانت بیسابقه دولت فرانسه به ساحت
نبی اکرم(ص) را خواستار شد.
••نامه نیوز نوشت :یک فعال سیاسی اصولگرا
در واکنش به ادعای اصالح طلبان که می گویند،
«اگــر انتخابات حداکثری باشد مــردم به نامزد
اصالح طلب رأی می دهند» اظهار کرد :این ها
خوش خیالی اصالح طلبان است .اصالح طلبان
در هشت سال گذشته کاری کردند که مردم تحت
هیچ شرایطی به آن ها اقبال نخواهند داشت.
محمدرضا میرتاج الدینی گفت :ادعای نیروهای
جریان اصالحات صحیح نیست .اصولگرایان
تابع والیت و رهبری هستند .یکی از رهنمودهای
همیشگی مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات
مشارکت حداکثری مردم است.
••عصرایران خــبــرداد :موسس جمعیت امــام
علی(ع) آزاد شد .نقرهکار ،وکیل شارمین میمندی
نژادبااعالماینخبرگفت:موکلمامروزپساز۱۲۹
روزبازداشت،باتودیعوثیقهاززندانآزادشد.
•• تابناک نوشت :صالحی ،رئیس کانون انجمن
جایگاهدارانسوختگفت:باتوجهبهتعطیالتاخیر
درکشورومنعرفتوآمددربرخیازشهرهابهدلیل
شیوعکرونا،مصرفسوخت ۱۰درصدکاهشپیدا
کرده است .هم اکنون میانگین مصرف بنزین در
کشور ۷۴میلیونلیتردرروزاست.
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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مرکزتحقیقوتوسعهسانتریفیوژهایمدرنایرانبهزیرزمینمنتقلمیشود

هادی محمدی – حدود چهار ماه از بامداد
روزی که خبر انفجاری بــزرگ در تاسیسات
هسته ای نطنز آمد گذشته و حاال باز هم توجه
مقامات مربوط به برنامه هسته ای ایــران به
موضوع نطنز و احیای مرکز مونتاژ سانتریفیوژ
کــه در انفجار  12تیر امــســال تخریب شد،
جلب شده است .در عین حال نزدیک شدن
به انتخابات آمریکا نیز دلیل دیگری است
تا شاهد شیطنت هــای رسانه هــای نزدیک
به واشنگتن بــرای بهانه جویی هــای جدید
علیه ایــران باشیم .دو روز قبل کاظم غریب
آبـــادی ،نماینده کشورمان در آژان ــس بین
المللی انرژی اتمی در گفت وگویی با روزنامه
همشهری اعالم کرد که ایران بعد از انفجار در
سایت هستهای نطنز ،تصمیم گرفته تمامی
زنجیرههایماشینهایجدیدتحقیقوتوسعه
خــود را به زیرزمین منتقل کند .علی اکبر

جنجالالتماسدعایجهانگیری
چیست؟ یک منبع آگاه در گفت وگو با خراسان
با بیان این که بعد از خرابکاری صورت گرفته در
مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز تصمیم گرفته
شد تا بخش های حساس و مهم روی زمین در
این سایت به زیر زمین منتقل شود ،افزود :بر
این اساس مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژهای
پیشرفته ایــران و نیز مرکز تحقیق و توسعه
سانتریفیوژهای جدید موسوم به سالن شهید
قشقایی ( )S8به بخشی از زیر زمین سایت نطنز
منتقل خواهد شد تا امنیت بیشتری داشته

باشد .وی در عین حال ضمن رد فضا سازی
رسانه های آمریکایی درباره ساخت تاسیسات
جدید در نطنز تصریح کرد :برنامه ویژه ای برای
ساخت سالن یا تاسیسات هسته ای نداریم و
در واقع در حال جابه جایی همان تاسیسات
از سطح به زیر زمین هستیم .این منبع آگاه
تاکید کرد :این اقدام تنها یک تغییر آرایش در
مکان و چیدمان سانتریفیوژهای تحقیقاتی
است و با اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی
انجام می شود.

روحانی :بیاحترامی بهپیامبر
ضداخالق است
مادرشرایطجنگهستیمواینشرایطزندگی
مردمرامشکلخواهدکرد

تکرار پروژه «نامزد اجاره ای»؟

عطریان فر :غالیان  می خواهند دور خاتمی هاله قدسیت بکشند
شاید بازهم به سراغ نامزد اجاره ای برویم
عضو شــورای مرکزی حزب کــارگــزاران ،جزئیاتی از
ســازوکــار اصــاح طلبان بــرای انتخابات  ۱۴۰۰را
تشریح و تاکید کرد که در جبهه اصالح طلبان تعیین
تکلیف انتخابات  ۱۴۰۰به صورت «اجتماع و اجماع
مشایخ» میسر اســت .او همچنین دامنه اختالفات
انتخاباتی اصالحات را گسترده دانست .در ادامه به
گزیده ای از گفت وگوی محمد عطریان فر با مهر اشاره
می شود *:رادیکالهای جبهه اصالحات با سیاست
حذف و طرد ،تالش میکنند کارگزاران را از حق ذاتی
و طبیعیاش محروم کنند و از انجام تکالیف ملی اش
بازبدارند،درحالیکهواقعیتتاریخی،برحقتاریخی
و نقش مؤثر کارگزاران شهادت میدهد *.خاتمی
ابتدا از طریق کارگزاران دعوت به حضور در انتخابات
ریاستجمهوریشد...اگرخاتمیهمدلیوهمراهی
تشکیالتی و تضمین را از کارگزاران برای مشارکت،
حمایت ،ترویج و تبلیغ ایشان دریافت نمیکرد چه بسا
اساس ًا دوم خــردادی رخ نمیداد *.متأسفانه برخی
از غالیان اطراف آقای خاتمی عالقه مند هستند که
هالهای از قدسیت پیرامون عزیزانی از ایــن دست
بکشند در حالی که خودشان به شدت ابا دارند و پرهیز
میکنندوالبتههدفآنهاایناستکهخودرادرحریم
همان قدسیت خودساخته قرار دهند و به نام بزرگان
نظر خود را تحمیل کنند .این نوعی استفاده سوء و
رفتار فریبکارانه است که به آن انتقاد میشود *.آقای
نجفی از شخصیتهای مؤثر اصالح طلبی بود که از
کارگزارانسهممیبردونامایشاندرایناردوگاهثبت
شده بود .با توجه به مجموعه اطالعاتی که داشتیم،
جناب آقای نجفی را به رغم صالحیتهای ذاتی که
بــرای او در عالیترین سطوح مدیریتی کشور قائل
بودیم  -از ریاست جمهوری تا موقعیتهای پایینتر
 -اما برای شهرداری ایشان را مناسب نمیدانستیم و

میدانستیمکهاگراینتصمیمعملیاتیشودفرجامی
نمییابدوحتم ًابهشکستمیانجامدوبارهابهدوستان
در جبهه اصالحات گفته شد اما کسانی که به رغم نظر
خیرخواهانه و مشفقانه کارگزاران ،درجهت تثبیت
آقای نجفی در شهرداری اقدام کردند به ایشان لطمه
زدند و نتیجه عمل خالف خود را دیدند .در این باره
حتی اگر جناب آقای خاتمی هم پشتیبان و حامی آن
فکر بودند که آقای نجفی به رغم اطالعاتی که بدان
وقــوف داشتند ،حتم ًا باید شهردار میشد ،این نقد
به ایشان هم وارد است *.به نظر میآید در انتخابات
ریاست جمهوری آینده چون موضوع حوزه انتخابیه
در ایران ،سراسری و واحد است و نامزدهای انتخاباتی
نمیتوانند متکثر باشند ،در نهایت باید توافق روی
یک نفر شود ،ناگزیر سرنوشت شرکت در انتخابات و
توافق روی نامزد انتخاباتی در حوزه تدابیر و تصمیم
شخصیتهای حقیقی اصالح طلب شکل میگیرد
تا احــزاب .حتی اگــر احــزاب هم بخواهند شراکتی
داشته باشند ،شخصیتهای مؤثر احزاب هستند که
در ساختار شورای مشورتی و حقیقی جمع بندی خود
را ارائه میکنند *.مگر میشود حزب اصالح طلب به
دنبال نیروی غیر اصالح طلب باشد؟ این کار منطق
ندارد .اصالح طلبان در مقام ایفای وظیفه ذاتی خود
درانتخاباتریاستجمهوریبایدبهسمتنیروهاییاز
درون تیم خود بروند که واجد کفایت الزم برای پذیرش
مسئولیت ریاست جمهوری باشند *.دور از ذهن
نیست،چنانچهفرصتمنطقیپیدانشودکهازطریق
اعتمادسازی با شورای نگهبان و مسئوالن ذی ربط در
انتخاباتبهگزینهمطلوبیبرسیمکهبتواندتأییدشورای
نگهبان را بگیرد و امیدواریم این طور بشود ،ضرورتی
نداردسراغکسدیگریبرویمامااگراینموضوععملی
نشودممکناستاقدامیشبیهسال ۹۲اتفاقبیفتد.

آغازکارشورایائتالف اصولگرایان در ماهآینده
مهدیچمرانفعالسیاسیاصولگراونایبرئیس
شــورای ائتالف نیروهای انقالب در انتخابات
مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درخصوص
آخرینتصمیمگیریهادربارهنحوهآغازبهکاراین

شورا برای دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و
ریاست جمهوری گفت :تصمیم های مختلفی
گرفته شده که الزم است در خصوص آنها بحث
وسپساجراییشود.ویدرخصوصزمانبندی
برگزاری انتخابات درونی شورای ائتالف ،اظهار
کرد :برای این مسئله زمانبندی داریم و روند
برگزاری مجامع شهری خیلی زود و حتی شاید
تا یک ماه آینده آغــاز شود و آنهــا فعال کارهای
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نگاه سوم

برنامه ایران بعد ازخرابکاری درنطنز

صالحی ،رئیس سازمان انرژی هستهای ایران
نیز ماه گذشته در یک گفت وگوی تلویزیونی
اعــام کــرده بــود ،تاسیسات تخریب شده در
سطح زمین ،با یک مرکز در قلب کو ههای
اطراف نطنز جایگزین خواهد شد 24 .ساعت
پس از ایــن اظــهــارات غریب آب ــادی ،رافائل
گروسی مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که
ایران ساخت یک مرکز زیرزمینی برای تولید
سانتریفیوژ را در نطنز آغــاز کــرده اســت .وی
همچنین اعالم کرد ،تصاویر ماهوارهای ،نشانه
واضحی از حفاری در کوههای اطــراف نطنز
در استان اصفهان را نشان نمیدهد و ساخت
مرکز جدید یک فرایند طوالنی مدت خواهد
بود .مدیر کل آژانس با بیان این که جزئیات این
پرونده محرمانه است ،از بیان توضیحات بیشتر
در این خصوص خــودداری کرد .اما واقعیت
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رئیس جمهور ،پیامبر عظیم الشأن
اســام(ص) را معلم بشریت و رحمت
برای همه جهانیان دانست و با تاکید
بر ایــن که بی احترامی به یک پیامبر
نه تنها هنر نیست بلکه حرکتی ضد
اخالقی ،تشویق به خشونت و تحریک
احساسات میلیاردها مسلمان و غیر
مسلمان اســت ،از آن هایی که در این
مسیر اشتباه کرده اند خواست که هر
چهزودتراشتباهخودراجبرانکنندوبه
مسیر عدالت ،اخالق و احترام به عقاید
همه ادیــان آسمانی برگردند .اشــاره
رئیس جمهور به حمایت اهانتآمیز
امانوئلماکرونرئیسجمهورفرانسهاز
کاریکاتورهایهتاکانهبهساحتمقدس
پیامبر اعظم(ص) بود که چند روزی
است خشم مقدس مسلمانان جهان
را برانگیخته .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،روحانی در
بخشدیگریازسخنانخود،بابیاناین
کهتماممسئوالنمیتوانندموردانتقاد
قرار بگیرند ،اظهار کرد :نقد در اسالم
به معنای نصیحت بوده و یکی از معانی
ریشهای نصیحت ،تقویت اســت و در
حقیقتنصیحتچیزیجزخیرخواهی
دلسوزانه نیست و همه وظیفه داریم
که همدیگر را نصیحت کنیم اما هتک
حرمت اشخاص ،لجن پراکنی ،نسبت
دروغ به هم دادن ،همدیگر را متهم
کردن و سخنان ناروا زدن ربطی به نقد
ندارد.رئیسجمهوراضافهکرد:پیامبر
اسالمکا ِرکسیکهمومنیرامورداهانت
و توهین قرار میدهد ،اعالن جنگ با
خدا دانستند بنابراین باید از توهین و
اهانتپرهیزشودودراینشرایطسخت
باید همه در کنار هم باشیم .مقام معظم
رهبری نیز در سخنان مهم خود تاکید
کردند که نقد و نصیحت کــا ِر خــوب و
پسندیدهای است اما توهین ،اهانت،

تشکیالتی را در هر شهر انجام دهند تا در گام
بعدی به سمت برگزاری مجامع استانی حرکت
کنیم و سپس بــرگــزاری مجمع مرکزی انجام
شود که به نظر میرسد برگزاری آن بعد
از نــوروز  ۱۴۰۰اتفاق خواهد افتاد.
چمران در ادامــه با بیان این که بحث
ورود به مصادیق خیلی زود است،
تصریحکرد:البتهاینبرگزاری
مجامع شهری تنها برای
انــجــام امــور مقدماتی
در شهرهاست .این

سوءظنوایجادشکافچیزینیستکه
با نظام جمهوری اسالمی ایران سازگار
باشد .دکتر روحانی اظهار کرد :همان
گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند،
لجن پراکنی ،فحاشی کردن و آبروی
یکدیگررابردنکا ِرآمریکاییهاست.ما
که پیرو آمریکا نیستیم ما پیرو پیامبری
هستیم که انسان ها را با نرمخویی به
اسالمجذبکردندوحتیبرایکسانی
که به ایشان اهانت کرده بودند طلب
استغفار میکردند .رئیس جمهور با
قدردانی از حمایتهای رهبر معظم
انقالباظهارکرد:ازمقاممعظمرهبری
بهخاطرتفقدیکهدراینشرایطسخت
بهدولتورئیسجمهورداشتند،سپاس
گزاری میکنم و بدون تردید مسئولیت
دولـــت بــا کلمات ایــشــان سنگینتر
مـیشــود .وی همچنین خاطر نشان
کرد:مادرشرایطجنگهستیمومعلوم
است در شرایط جنگ زخمی هم وجود
دارد و معلوم است زندگی مردم مشکل
میشود بنابراین در این شرایطی که
امروز قرار گرفته ایم مشکالت مردم را
لمس و حس میکنیم و همه تالش ما
بر این است که مشکالت مــردم کمتر
شــود و مطمئن هستم ایــن مسیر را با
سربلندیوپیروزیبهپایانمیرسانیم.
وی تاکید کرد که تحریم های آمریکا
نفس های آخر خود را می کشد .دکتر
روحانیبابیاناینکهازمجلسشورای
اسالمینیزتقاضامیکنمکهدولترادر
شرایطسختکنونییاریکنند،افزود:
بزرگترین یــاری و کمکی که مجلس
میتواند انجام دهد این است که لوایح
دولــت را تصویب کند .هم اکنون 67
الیحهمهمتقدیممجلسشدهومهمترین
وظیفه مجلس به عنوان قوه مقننه این
است که قوانین و لوایح مورد نیاز را به
تصویببرساند.

فعال سیاسی اصولگرا در خصوص توهینهای
اخیر انجام شده از سوی برخی نمایندگان به
رئیسجمهور و واکنش رهبری به آن گفت :این
بحث دیگر تمام شد و ما نباید آن را ادامه دهیم،
یک نفر حرف اشتباهی را در جایی گفته اما
بهتر است که ما به آن دامن نزنیم .حضرت آقا
هم در واکنش به این مسئله به خوبی گفتند
که نقد انجام شود اما در عین این که
انتقاد صــورت میگیرد ،احترام
رئیس جمهور و دیگر مسئوالن
بایدحفظشود.

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور ظهر
دیروزدرحاشیههیئتوزیراندرپاسخبهخبرنگاری
که از او دربــاره صحت شایعات موجود درخصوص
کاهش قیمتها میپرسید ،گفت :دعا کنید! این
اظهارنظرجهانگیریبالفاصلهباموجگستردهایاز
واکنشهادرفضایمجازیهمراهشد.بهعنوانمثال
کاربری نوشت« :هنوز ماجرای خودت بمال آقای
وزیر فراموش نشده که جناب معاون اول می گوید
«دعا کنید»! آن هم برای کاهش قیمتها .بالفاصله
هم صحنه را ترک میکند تا خبرنگار فرصت نکند
از او بپرسد اگر قرار بود ما دعا کنیم و چرخ زندگی
مردم بچرخد پس شما و همکاران و رئیستان این
جا چه میکردید؟» کاربر دیگری هم نوشت« :آقای
جهانگیری،مطمئنهستیداگرمردمبخواهندبرای
حل مشکالتشان دعا کنند ،دعای کاهش قیمتها
اولین است؟ به نظر میآید دعای نابودی عامل این
بدبختی در اولویت باشد ».گذشته از واکنشهای
اینچنینیکهحاکیازنارضایتیگستردهازعملکرد
دولتاست،شاهدواکنشبرخیچهرههایشناخته
شدهنیزبودیم.چهرههاییکهعمومامنتظرگلآلود
شدن آب هستند تا ماهی خود را بگیرند .مصداق
این مدعا عبدالرضا داوری فعال سیاسی نزدیک به
احمدینژاد است که با ادبیاتی سخیف و قابل تامل
در واکنش به جمله دیروز جهانگیری ،ضمن توهین
بهرئیسجمهور نوشت...«:عجیبنیستکهبگویند
آمریکا را نفرین کنید و برای تورم دعا کنید» .ناگفته
نماندکهاینتوئیتداوریولحنتوهینآمیزآننیزبا
واکنشهاوانتقادهایبسیاریهمراهبود.

چهره ها

طرحصلحایران
رویمیزباکووایروان
عراقچی:پایاندادنبهاشغالاراضیجمهوری
آذربایجانعنصرمهماین طرحاست

یوسفی  -بیش از یک مــاه از آغــاز درگــیــری بین
ارمنستان و آذربایجان در سال  2020می گذرد و
با وجود تالش های دیپلماتیک برای برقراری آتش
بس ،منطقه «قــره بــاغ» همچنان زیر آتش منازعه
سنگین میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان می
سوزد و عالوه بر خسارت هایی که به دو کشور وارد
شده ،شعله های آتش این درگیری دامن مرزهای
کشورهایهمسایهازجملهایرانرانیزگرفتهاست.
پس از ناامنی های به وجود آمده در مرزهای ایران،
مسئوالن نظامی و دیپلماسی جمهوری اسالمی
درباره ادامه جنگ و سرایت تبعات چالش قره باغ
به مرزهای ایران به باکو و ایروان هشدار دادند اما
این هشدارها کارساز نبود تا این که ایران در هر دو
حوزهنظامیودیپلماسیواردعملشد.ابتدانیروی
زمینی سپاه پاسداران بــرای حراست از مرزهای
کشور ادوات نظامی خود را به سوی مناطق نزدیک
به جنگ قره باغ گسیل کــرد ،سپس فرمانده کل
سپاهپاسدارانشخصابرایبررسیاوضاعمرزهای
شمالغربوارداینمنطقهشد .درحوزهدیپلماسی
نیز عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه
ازمناطقمرزیاستاناردبیلباجمهوریآذربایجان
در شهرستان اصالندوز مغان بازدید کرد .نماینده
ویژه جمهوری اسالمی در امور قره باغ پس از بازدید
از مناطق مرزی ایران ،برای حل مسالمت آمیز این
درگیری با یک طرح صلح پیشنهادی ،عصر دیروز
واردباکوشد.همچنینقراراستعراقچیباسفربه
ایروان،مسکووآنکارادربارهابتکارصلحایرانرایزنی
کند .عراقچیپسازورودبهباکو،موضوعپایاندادن
به اشغال اراضی جمهوری آذربایجان را عنصری
مهم در طرح ابتکاری ارائــه شده ایــران برشمرد و
اضافه کرد :حقوق اقلیتها و حقوق بشردوستانه
هم پایه دیگر این طرح را تشکیل میدهند.به گفته
عراقچی،ترکمخاصمهوشروعگفتوگوهاباکمک
کشورهایتاثیرگذار،کمککنندهوتضمینکننده
صلحازدیگرعناصراینطرحاست.

