
یک مقام آمریکایی: 
شاهد توانمندی های مرگ بار 

پهپادهای ایرانی بوده ایم
هماهنگ کننــده ارتباطات راهبردی شــورای 
امنیت ملی کاخ ســفید گفت: ایرانی ها توان تولید 
داخلی پهپاد را دارند و ایــن پهپادها توانمندی های 
مهلکی دارند. ما خودمــان در حمالتی که در عراق و 
ســوریه علیه نظامیان و تاسیساتمان در آن جا انجام 
داده اند، شاهدش بوده ایم. بنابراین، ما به دقت رصد 
می کنیم. به گزارش ایسنا، جان کربی، درباره ارزیابی 
آمریکا از ســفر والدیمیر پوتین، به ایران گفت: این 
سفر نشان دهنده درجه انزوای آقای پوتین و روسیه 
است. حاال آن ها باید برای کمک به ایران رو کنند.  وی 
افزود: همچنین نشان دهنده این است که زیربنای 
صنایع دفاعی روســیه تا چه اندازه برای همراهی با 
جنگ بی دلیلش در اوکراین در مضیقه است. ما قبال 
می دانستیم که روسیه در رابطه با تهیه مهمات هدایت 
شونده دقیق و سیستم های پیشرفته که در تانک ها، 

حتی هواپیماها استفاده می شود، مشکل دارند.
    

وزیر امورخارجه:
از ورود نظامی ترکیه به خاک سوریه 

نگرانیم
وزیر خارجه در دیدار با همتای سوری خود گفت: 
مایلم در ادامه نشست سران آستانه تأکید کنم که 
ما از احتمال ورود نظامی ترکیه به خاک سوریه ابراز 
نگرانی می کنیم. جمهوری اسالمی ایران به صورت 
مستمر با ترکیه و سوریه گفت وگو و مشورت دارد. 
حســین امیرعبداللهیان افزود: هفتمین نشست 
سران روند آســتانه در تهران برگزار شد. با توجه به 
شرایط حساسی که اکنون سوریه در آن به سر می برد 
و احتمال وقوع یک درگیری جدید در مناطق مرزی 
ســوریه متصور است، این نشســت تالش کرد که 
مسیر تحوالت سوریه از جنگ و نظامی گری فاصله 
بگیرد و در مسیر سیاسی، مسائل مورد حل و فصل 

و توافق قرار بگیرد.
    

اسالمی: 
می خواهند با مسائل مختومه 

ایران را در منگنه بگذارند
رئیس ســازمان انرژی اتمی معتقد اســت که 
طرف مقابل می خواهد با مسائلی که قبال در برجام 
مختومه شــده بود، ایران را در منگنــه بگذارد. به 
گزارش ایسنا، محمد اســالمی،  درباره مذاکرات 
برجام بیان کرد: برجام در اصل تفاهمی است برای 
رفع ابهامات درباره فعالیت های صنعت هســته ای 
که 20سال اســت تکرار می شود. باید توجه داشت 
که مدارک و مکان های ادعایی از قبل بوده و مجدد 
با بیانی دیگر آن هــا را طرح می کنند. در برجام این 
موارد مختومه شده است دوباره طرف مقابل قصد 
دارد تا ایران را در موضوع هسته ای در منگنه ای بدتر 

از سال های گذشته قرار دهد. 
    

سرلشکر باقری:
تجهیزات نظامی ایران 

می تواند در اختیار عمان قرار گیرد 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار فرمانده 
نیروی دریایی عمان گفت: تمام امکانات نظامی به 
نمایش درآمده در نمایشگاه وزارت دفاع می تواند در 
اختیار عمان قرار گیرد. به گزارش فارس، باقری در 
این دیدار گفت: تنگه هرمز و دریای عمان به عنوان 
منطقه مشــترک برای هر دو کشور دارای اهمیت 
حیاتی است و یکی از زمینه های همکاری نزدیک دو 
کشور محسوب می شود؛ همچنین امروز ناوگان های 
ما در سواحل دو کشــور رفت و آمد دارند و ما از نیز 
از میزبانی شما نسبت به شناور های نیروی دریایی 

ایران در بنادر عمان قدردانی می کنیم.
    

به دنبال اعمال محدودیت برای خروج
 پنج ایرانی؛

وزارت خارجه کاردار موقت
 سفارت آرژانتین را احضار کرد

به دنبال اعمال محدودیت برای خروج پنج تن از 
اتباع ایرانی خدمه هواپیمای باری ونزوئال در آرژانتین، 
کاردار موقت سفارت آرژانتین در تهران روز گذشته 
از ســوی رئیس اداره دوم آمریکا وزارت امور خارجه 
احضار و مراتــب اعتراض شــدید دولت جمهوری 
اسالمی ایران به دولت آرژانتین، به وی ابالغ شد. به 
گزارش ایلنا، در این دیدار، ضمن تاکید بر بی اساس 
بودن اتهامــات وارده و غیرقابل قبــول بودن روند 
طوالنی دوره تحقیقات قاضی آرژانتینی برای بررسی 
وضعیت هواپیما و اتباع ایرانی، تصریح شد که وضعیت 
هواپیمای ونزوئالیی و اتباع ایرانی خدمه این هواپیما 
در چارچوب قوانین بین المللی و کنوانســیون های 
هوانوردی کاماًل قانونی بوده و از این بابت هیچ گونه 

ادعایی نسبت به اتباع ایرانی وجود ندارد.
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دو اظهارنظر از مقاماتی که مدت ها بود 
سکوت سیاسی و دیپلماتیک اتخاذ کرده 
بودند، کافی بود که پرونده برجام سمت و 
سویی دیگر بگیرد و گمانه زنی ها درباره 
نافرجام بودن شــیوه مذاکره در دولت 

سیزدهم افزایش یابد.
حســن روحانی تنها چند روز بعد از 
اظهارات کمال خرازی، وزیر امورخارجه 
دولت اصالحات و رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی مبنی بر توانایی ایران برای 
ساخت بمب اتم، در دیدار با وزرای دولت 
دوازدهم از مصوبــه مجلس، معروف به 
اقدام راهبردی بــرای رفع تحریم ها گله 
کرد و گفت که اگر مجلس این مصوبه را 
تصویب نمی کرد در سال 1399 مذاکرات 

احیای برجام به سرانجام رسیده بود.

ای کاش مجلس...
رئیس جمهــور در روز عید غدیر در 
دیدار با اعضای کابینــه اش گفت: »ای 
کاش دچــار 11/9 و مصوبه هســته ای 
مجلس نمی شــدیم تا می توانستیم در 

اسفند 1399 تحریم ها را پایان دهیم.«
دولت حسن روحانی، پس از پیروزی 
بایدن بر ترامپ و با توجه به شــعارهای 
انتخاباتی جو بایدن بســیار امیدوار بود 
که بــا شــروع کار رئیس جمهور جدید 
آمریکا شرایط برای بازگشت فوری ایاالت 
متحده به برجام فراهم شود. اما پس از ترور 
شهیدفخری زاده توسط اسرائیل، مصوبه 
مجلس تکالیفی بــرای دولت روحانی 
تعیین کرد که شــرایط مذاکــرات را به 

دست اندازهای جدی انداخت. 
البته همزمان با تصویب کلیات طرح 
»اقدام راهبردی برای لغــو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران«، علی ربیعی، 
سخنگوی وقت دولت در اعتراض به این 
مصوبه گفت که »مجلس نمی تواند در 
موضوع توافق هسته ای دخالت کند« و 
این موضوع را در حوزه اختیارات شورای 

عالی امنیت ملی دانست.
وزارت امور خارجــه وقت هم اعالم 
کرد در تصویب کلیات این طرح نظرات 
کارشناســان آن »نادیده گرفته« شده 
است، اما در نهایت طرح دو فوریتی مجلس 
به سرعت در شــورای نگهبان بررسی و 
تایید و همان روز هم از سوی محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس برای اجرا به حسن 
روحانی ابالغ شد. البته دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی دو روز پس از تایید مصوبه 

مجلس در شــورای نگهبان از این قانون 
دفاع کرد و آن را بــرای مذاکرات احیای 
برجام »بی ضرر« خواند. اتفاقی نادر که 
نقش هماهنگ قالیباف و شمخانی را در 
گرفتن اختیار مذاکره از دولت روحانی 

نشان می داد.
حسن روحانی البته در زمان ریاست 
جمهوری چندین نوبــت به این مصوبه 
اعتراض کــرد و حتی در تیرماه ســال 
1400 و پس از پیروزی ابراهیم رئیسی 
در انتخابات پرحرف و حدیث ریاســت 
جمهوری، در روزهای پایانی دولت خود 
گفت که اگر اجازه دهنــد همین امروز 

می تواند مذاکرات را به نتیجه برساند.
با این حال از فردای ریاست جمهوری، 
روحانی سکوت پیشه کرد و حتی در یک 
نوبت در دیــدار دوره ای با همین وزرای 
سابق گفت که از هر کمکی برای به نتیجه 

رسیدن مذاکرات دریغ نخواهد کرد.
حــاال در روزهایی کــه مذاکرات در 
پیچ وخم شکست قرار گرفته، سخنان 
پرحســرت حســن روحانی، منازعات 

داخلی را هم افزایش داده است.
مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس 
شورای اسالمی در توییتی نوشت که این 

قانون »زمانی در دستور کار مجلس قرار 
گرفت که آمریکا نه تنهــا در حوزه لغو 
تحریم حتی یک پول ســیاه کف دست 
ایشــان و تیم مذاکره اش نگذاشته بود، 
بلکه با اطمینان از عدم پاسخگویی دولت 
ایشان، دکتر محسن فخری زاده را هم به 

شهادت رساند.« 
مجتبــی توانگر، عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلــس نیز در نامــه ای به 
رئیس جمهور ســابق نوشــت: »آقای 
روحانی در شرایطی از مصوبه هسته ای 
مجلس شورای اسالمی انتقاد می فرمایید 
که با گذشته بیش از 2سال از خروج آمریکا 

از برجــام، عمال دولت شــما هیچ اقدام 
موثری در قبال نقض یک جانبه توافقی که 
خود شما باید بیش از دیگران برای حفظ 
آن دلســوزی می کرد، انجام نداده و این 
فرصت به تعارف کالمی با اروپایی ها برای 

راه اندازی اینستکس گذشت.«
توانگر لیست بلندباالیی از طعنه به 
دولت سابق را ارائه می کند و می نویسد: 
»اتفاقا مصوبه مجلس شورای اسالمی 
بود که مســیر مذاکره در اواخر دولت 
شما را هموار کرد و حتی حتی اروپایی ها 
نیز با مشاهده بی عملی دولت شما عقب 
نشینی کرده بودند. صهیونیست ها نیز با 
مشاهده انفعال دولت شما در مواجهه با 
ترور شهید ســرافراز سردار حاج قاسم 
سلیمانی، ترور شــهید فخری زاده را 
رقم زدند. تنها اقدامی که پس از خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام، اینستکس 
کاغــذی و بی اثر اروپا و ترور شــهدای 
بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و محسن 
فخری زاده، توانست اقتدار ایران اسالمی 
را نشــان دهد، مصوبه مجلس شورای 
اسالمی بود. افسوس که آن مصوبه که 
می توانست دســت مذاکره کنندگان 
را بــرای امتیازگیری باز کنــد و بعد از 

تعارفات بی ثمــر حضرت عالی و تیم 
مذاکره کننده، برگ برنده ایران روی میز 
مذاکرات باشد، به خوبی مورد استفاده 

قرار نگرفت.«
البته فالحت پیشــه، رئیس سابق 
کمیســیون امنیت ملــی مجلس نظر 
دیگری دارد و این اظهارات »دیرهنگام« 
را به احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
مرتبط می داند: »به نظر می سد در حدود 
یک سال اخیر آقای روحانی و تیم ایشان 
درباره برجام و روند مذاکرات به این دلیل 
موضع نگرفتند که امید به احیای برجام 
وجود داشت و نمی خواستند بر سر این 
مسیر بابت حرف های آنها حاشیه ای ایجاد 
شود. اکنون سخنان اقای روحانی را باید 
احتماال به پای این برداشت بگذاریم که از 
نظر او امکان احیای برجام از بین رفته. کما 
اینکه از سخنان اخیر آقای خرازی هم می 

شود این برداشت را داشت.«

خرازی، خروج از پرده نشینی 
باتهدید بمب اتم

»بر کسی پوشیده نیست که ما توانایی 
فنی ساخت بمب هسته  ای را داریم؛ اما 
تصمیم به انجام چنین کاری را نداریم« 
)ما( فقط در عرض چند روز توانســتیم 
غنی  ســازی اورانیــوم را از 20درصد به 
۶0درصــد برســانیم و بــه راحتی هم 
می  توانیم آن  را به 90درصد برســانیم.« 
این گفته  های ســیدکمال خرازی، مرد 
همیشه ساکت سیاست خارجی بازتاب 
گسترده  ای در رسانه  ها و محافل سیاسی 
به همراه داشت و به  مثابه ی جدی  تر شدن 
تهدید ایران برای حرکت به سوی ساخت 

بمب اتم تحلیل شد.
همزمان با خرازی، ســخنان جواد 
الریجانی هم با رویکردی مشابه بیان شد. 
او در گفت  وگوی ویژه خبری شبکه دوم 
سیما گفت: »در سفر بایدن به فلسطین 
اشــغالی آنها هم  قسم شــدند نگذارند 
ایران به سالح هسته  ای دست پیدا کند« 
طبیعتا ما مطابق فتــوای رهبر انقالب 
و شــرع اجازه نداریم تا بــه دنبال تولید 
سالح  های کشتار جمعی از جمله سالح 
اتمی برویم؛ اما اگر ما بخواهیم این کار را 
انجام دهیم، کســی نمی  تواند جلوی ما 

را بگیرد«.
خــرازی و الریجانــی دو تــن از 
دیپلمات  هــای کهنــه  کار جمهوری 
اسالمی شناخته می  شوند. آنان گرچه 
از نظر جناح  بندی  ها همســو نیستند، 
اما طی حدود چهار دهــه ارتباط وثیق 

خود را با عالی  ترین سطوح نظام سیاسی 
حفظ کرده  اند. این اظهارات را بسیاری از 
کارشناسان آخرین تالش ها برای خروج از 
بن بست مذاکرات و تن دادن آمریکایی ها 
به خواسته ها و شروط ایران به خصوص 
خارج کردن ســپاه از لیست تحریم ها 

عنوان کرده اند.

مذاکرات فرسایشی 
و بدون ابتکار عمل

به نظر می رســد با نزدیک شدن به 
انتخابات کنگره و سنا در آمریکا، فرصت ها 
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای 

برجام رو به اتمام است.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه این کشــور روز گذشــته در 
یک  کنفرانس خبری در پاســخ به این 
پرســش که آیا ضرب االجل مشخصی 
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای 
توافق هســته ای وجود دارد یا نه، گفت: 
ضرب االجل وجود دارد و آن هنگامی است 
که توافقی که االن چند ماه است روی میز 
است، توافقی که با حسن نیت و با جزئیات 
دقیق توسط آمریکا و به همراه متحدان 
اروپایی ما و روســیه و چین مذاکره شد، 

دیگر در راستای منافع ملی ما نباشد.
تغییر لحــن برخی افــراد مطلع از 
مذاکرات، از حســن روحانــی تا کمال 
خرازی و جواد الریجانی که هر کدام در 
یکسوی سپهر سیاسی ایران ایستاده اند، 
نشــانه خوبی نیست. شــاید بن بست 
برجام بعد از یکسال وفاق همه جریان ها 
در حین مذاکره دولت سیزدهم، منجر 
به آغاز یک دعوای سیاســی شود؛ اما 
نگرانی هــای اقتصادی مــردم را قطعا 

بیشتر خواهد کرد.

اظهارات اخیر خرازی و روحانی همچنان حاشیه ساز است؛

استراتژی بمب اتم یا مرثیه برجام؟
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طهمورث حسینی
روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره اظهارات سفیر 
روسیه در یکی از رسانه ها واکنش نشــان داد و گفت که انتظار 
ندارد سفرای کشــورهای خارجی در امو داخلی ایران دخالت 

کنند.
به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی در یک نشست مطبوعاتی 
درباره آخرین تحــوالت برجام گفت: برخــالف ادعای طرف 
آمریکایی مبنی بر ناکام بودن مذاکرات دوحه، این مذاکرات راه را 
برای تداوم گفتگوها میان طرف های مختلف توافق هسته ای باز 

گذاشت و مذاکرات خوبی بود.
وی با بیان این که »جوزپ  بورل« با حسن نیت و جدیت پیگیر 
آماده سازی زمینه برای ادامه مذاکرات در دور بعدی است، ادامه 
داد: طرف ایرانی هم در این زمینه موضوع را با حسن نیت و جدیت 

دنبال می کند. زمینه برای توافق فراهم است و مشکل اساسی 
برای توافق وجود ندارد، جز اینکه طرف آمریکایی باید تصمیم  

سیاسی خود را به صراحت و با جدیت اتخاذ کند.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در 
مورد تصویب طرح جدید در سنا آمریکا برای نظارت بر صنعت 
هسته ای ایران، تأکید کرد: دولت آمریکا از یک طرف می گوید 
به دنبال مذاکره و بازگشت به توافق 201۵ است و از طرف دیگر 
به صورت متوالی و متناوب اقداماتی را انجام می دهد که کامال 
متناقض با آن چیزی است که به زبان جاری می کنند. در واقع 
شاهد یک تناقض رفتاری و گفتاری نزد دولت آمریکا و نهادهای 

داخلی این کشور هستیم.
کنعانی ادامه داد: ایران به دولت آمریکا و نهادهای داخلی این 

کشور به صورت مجموعه ای یکپارچه نگاه می کند و هر اقدام 
آمریکا در روند مذاکرات هسته ای تأثیرگذار خواهد بود و ایران بر 
همین مبنا عکس العمل خود را خواهد داشت. سخنگوی وزارت 
خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه سفیر روسیه 
در تهران به تازگی در مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته که غرب 
می خواهد همجنس گرایی را در ایران ترغیب کند، واکنش وزارت 
خارچه چیست؟ تصریح کرد: ما قطعا انتظار نداریم که سفرای 
محترم خارجی مقیم در تهران در موضوعات و مسائل داخلی 
ایران اظهار نظر کنند و یا مداخله ای داشته باشند. وزارت خارجه 
حتما نسبت به این گونه موضوعات و مسائل حساسیت دارد و بر 

مبنای مسئولیت ها و وظایف ذاتی خود عمل می کند.
کنعانی درباره موضوع مناسبات با امارات نیز گفت: ما اظهارات 

مقامات عالی امارات برای اعزام ســفیر به ایران را به فال نیک 
می گیریم و نشان دهنده شکل گیری فضای مثبت در منطقه 
تلقی می کنیم. وی  افزود: روابط ما با امارات متنوع است. دو کشور 
در حوزه های مختلف از جمله مسائل تجاری با یکدیگر همکاری 
دارند. شرایط جدید منطقه،ه باعث شده نه تنها امارات بلکه دیگر 
کشورها نیز در منطقه این تمایل را داشته باشند که تعامالت 
ایجابی خود با ایران را تقویت کنند و ایران نیز از چنین روندی 

استقبال می کند.

واکنش کنعانی به اظهارات اخیر سفیر روسیه:

انتظار نداریم  سفرای خارجی در امور ایران دخالت کنند

خبر

در پایان هفتمین نشســت ســه جانبه 
روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه، مقامات 
طی بیانیه ای با تاکید کردند که منازعه سوریه 
هیچ راه حل نظامی ندارد و تنها از طریق روند 
سیاسی ســوریـ  ســوری با تسهیل گری 
سازمان ملل، وفق قطعنامه 22۵4 شورای 
امنیت سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد 
بود. به گزارش ایرنــا، در بخش هایی از این 

بیانیه آمده است:  با بررسی وضعیت میدانی جاری در سوریه 
و آخرین تحوالت پس از نشست مجازی سران، در تاریخ 11 
تیرماه 1399، بار دیگر بر عزم خود برای تقویت هماهنگی های 
سه جانبه بر اساس توافقات فیما بین تصریح و همچنین بر 
نقش پیشتاز روند آستانه در حل و فصل مسالمت آمیز بحران 

سوریه تاکید می شود.

این بیانیه می افزاید: با بررسی شرایط شمال 
سوریه تأکید می شود که دستیابی به امنیت و 
ثبات در منطقه، تنها در سایه حفظ حاکمیت 
و تمامیت ارضی این کشور ممکن است. بدین 
منظور مخالفت خــود را با تصــرف و انتقال 
غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصل از فروش 

آن که متعلق به سوریه است، ابراز می داریم.
سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در این بیانیه 
آورده اند: نگرانی عمیق خود را نســبت به شرایط انسانی در 
سوریه ابراز نموده و کلیه تحریم های یکجانبه که مغایر با حقوق 
بین الملل بشردوستانه هستند، از جمله اقدامات تبعیض آمیز 
از طریق صدور معافیت ها برای مناطق خاص که می تواند با 
کمک به دستورکارهای جدایی طلبانه، موجب تجزیه این 

کشور شود را مردود می دانیم. 

یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است 
که  یکپارچه بودن قوا نشــان داد که این 
روند فایده ای نداشته و به ناامیدی مردم 

از عملکرد دولت و مجلس افزوده است.
حســن بیادی، در گفت وگو بــا ایلنا، 
گفت: جناب آقای رئیســی در شروع کار 
خود در دولت، شــعارهای بسیار مردمی 
داده و از وعده کاهــش قیمت ها و ارزانی، 

به مردم خبر دادند. بر عکس قیمت  کاالهای غیر دولتی 
و خدمات دولتی به طور ناگهانــی و بدون هیچ منطق و 
قانونی افزایش پیدا کرد و قیمت ارز هم باال رفت، بنابراین 
بعضی از نمایندگان هم نتوانستند ساکت بنشینند و به 
همین دلیل شاهد احضار زودهنگام، شاید دو هفته یکبار 
وزرا و معاونین آنان هستیم. اگرچه تاکنون هیچ نتیجه 

مثبتی را به دنبال نداشته است. این فعال 
سیاسی اصولگرا افزود: با این روند که قول 
و عمل مسئوالن کیلومترها از هم فاصله 
پیدا کــرده، دروغ در کالم برخی نهادینه 
شــده و قبح آن ریخته اســت و هرکس 
فقط برای ماندگاری خود تالش می کند. 
بنابرایــن در آینده نتایج خوشــایندی را 

شاهد نخواهیم بود.
بیادی تصریح کرد: یکی از مشــکالت اساســی که 
وضعیت را به اینجا کشانده، نحوه اجرای انتخابات است 
که با شأن و شــئونات جمهوری اسالمی هیچ تناسبی 
ندارد. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نباید مردم را 
ناامید کرد و این یک هشدار برای همه مسئولین دولتی 

و غیر دولتی است. 

بیانیه پایانی نشست آستانه در تهران:

منازعه سوریه راه حل نظامی ندارد
فعال سیاسی اصولگرا: 

یکپارچه بودن قوا ناامیدی  مردم را بیشتر کرده است

تغییر لحن برخی افراد 
مطلع از مذاکرات، از حسن 

روحانی تا کمال خرازی و 
جواد الریجانی که هر کدام 
در یکسوی سپهر سیاسی 

ایران ایستاده اند، نشانه 
خوبی نیست. شاید بن بست 

برجام بعد از یکسال وفاق 
همه جریان ها در حین مذاکره 
دولت سیزدهم منجر به آغاز 
یک دعوای سیاسی شود؛ اما 
نگرانی های اقتصادی مردم را 

قطعا بیشتر خواهد کرد

در روزهایی که مذاکرات 
احیای برجام در پیچ وخم 

شکست قرار گرفته، سخنان 
پرحسرت حسن روحانی، 
در کنار اظهارات عجیب و 
هماهنگ کمال خرازی و 

جواد الریجانی، هم نشان از 
ناامیدی دارد و هم منازعات 
داخلی را افزایش خواهد داد


