
درخواست۲۴نمایندهازرئیسجمهور:
شکایت از رسانه ها را پس بگیرید

تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
در نامه ای به  رئیس جمهور، خواســتار بازپس گیری 
شکایات های دولتی از اصحاب رسانه شدند. به گزارش 
ایسنا، در متن تذکر کتبی نمایندگان مجلس آمده 
است: باتوجه به مصاحبه دادســتان تهران مبنی بر 
افزایش ۵۰ درصدی شکایت از اصحاب رسانه در سه ماه 
اخیر دستور فرمایید باتوجه به نقش رسانه ها و ضرورت 
بیان مشــکالت و مسائل از ســوی آنها، در خصوص 
بازپس گیری شکایات اقدام الزم بعمل آید و رویه اخیر 
در شکایت از رسانه ها به یک سنت تبدیل نشود، به نظر 
می رسد ادامه دادن این روند منجر به کاهش سرمایه 

اجتماعی دولت در بین رسانه ها خواهد شد. 
    

العربیالجدیدخبرداد:
اسرائیل موضوع تماس

 مقام های اطالعاتی ایران و مصر
یک رسانه عربی به نقل از منابع مصری با بیان اینکه 
تماس هایی میان مسئوالن مصری و ایرانی در سطح 
اطالعاتی انجام شده اســت، اعالم کرد که مسئوالن 
مصر در این تماس ها تاکید کرده اند که این کشــور 
خواهان هیچ نوع درگیری با ایران در منطقه نیستند 
و قاهره خواهان حفظ و ارتقای روابط است. به گزارش 
ایسنا، روزنامه العربی الجدید نوشت: مسئوالن مصری 
در این گفت وگوها بر خطرات هدف قرار دادن اسرائیلی 
ها در مصر از سوی ایران تاکید و خاطرنشان کردند که 
این مساله به توافقات میان دو کشور آسیب می زند و 
به همتایان ایرانی خود گفتند که این کشور مخالف 
هرگونه خدشــه وارد کردن به امنیت خود در سایه 
درگیری های میان تهران و تل آویو است و قاهره نیز در 
طول مدت گذشته پیوستن به طرح های نظامی ضد 

ایرانی را نپذیرفته است.
    

سخنگویوزارتامورخارجه:
ابعاد شهادت مرزبان ایرانی

در  دست بررسی است
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ ابعاد 
حادثه ناگوار شــهادت »محمد صیاد« از نیروهای 
مرزبانی ایران در منطقه مرزی میلک از جانب نهادهای 
مسئول در دست بررسی است. به گزارش ایرنا، کنعانی 
با اشــاره به برگزاری نشست گفت وگوهای مشترک 
مرزی ایران و افغانستان، اضافه کرد، از مقامات مسئول 
حکومت سرپرستی افغانستان انتظار می رود در جهت 
روشن شــدن ابعاد موضوع، مجازات عاملین و اتخاذ 
تدابیر الزم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام 

جدی به عمل آورند.
    

اردن:
کشورهای عربی خواهان

 روابط خوب با ایران هستند
وزیر خارجه اردن ضمن رد کردن مساله تشکیل 
ائتالف نظامی منطقه ای با مشارکت اسرائیل تاکید کرد 
که تمام کشورهای عربی خواهان روابط خوب با ایران 
هستند. به گزارش ایسنا، ایمن الصفدی، در گفت وگو 
با شبکه الجزیره تاکید کرد که هیچ گونه بحث و گفت 
وگویی درخصوص تشکیل ائتالف نظامی منطقه ای با 
مشارکت اسرائیل مطرح نشده است و این مساله جزو 
برنامه های سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به 

منطقه نیست.
    

حکم حبس گردشگر فرانسوی 
در ایران تایید شد

حکم ۸ سال و ۸ ماه حبس بنجامین بریر، گردشگر 
فرانسوی زندانی در ایران تایید شد. به گزارش یورونیوز،  
وکیل او با اعالم این خبر، گفت: در این حکم فرانسه 
به عنــوان »دولت متخاصم« معرفــی و »هم دردی 
با قربانیان هواپیمای اوکراینی« نیــز یکی از دالیل 
محکومیت بریر اعالم شده است. به گفته سعید دهقان، 
»تخصص بنجامین بریر در رشته انفورماتیک، داشتن 
بیش از یک هارد و تلفن همــراه« هم از دیگر دالیلی 

است که برای محکومیت او ذکر شده است.
    

واکنشایرانبهبیانیهسرانگروه۷:
برنامه موشکی ایران
قابل مذاکره نیست

ســخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن 
بخش هایی از بیانیه ســران گروه هفت گفت: برنامه 
موشکی و دفاعی ایران هرگز قابل مذاکره و مصالحه 
نیســت. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانــی این بیانیه 
را منعکس کننده سیاســت های نادرســت صادر 
کننــدگان آن در وارد کردن اتهامات بی اســاس در 
مورد همکاری های پادمانی جمهوری اسالمی ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند که در مقاصد 
اخیر آنها در جریان نشست شورای حکام آژانس نیز 

مشهود بود.
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نیمه نهایی برجام در دوحه برگزار شد. 
سوال اساسی اینجاست که آیا فینال نیز 
در وین به زودی برگزار خواهد شــد؟ دو 
روز مذاکرات فشــرده نمایندگان ایران و 
آمریکا به میزبانی قطر و البته واسطه گری 
اتحادیه اروپا در حالی رو به پایان است که 
رسانه ها این بار با احتیاط درباره نتایج آن به 

موضع گیری پرداخته اند.

اتحادیهاروپا:
دوحهجایگزینویننیست

پیتر اســتانو، ســخنگوی سرویس 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در یک 
کنفرانس خبری گفت که  مذاکرات احیای 
توافق هســته ای از وین به جای دیگری 

منتقل نشده است.
اســتانو که در بروکســل با رسانه ها 
گفت وگو می کرد، افــزود: آنچه در حال 
حاضر در قطــر در حال رخ دادن اســت، 
مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با 
تسهیل گری اتحادیه اروپاست. این چیزی 
است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا شنبه گذشــته در سفرش به تهران 
اعالم کرد و گفت که ما توانستیم مانع را از 

سر راه برداریم و پیش خواهیم رفت.
سخنگوی سرویس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نشست دوحه را مقدمه نهایی 
کردن برجام برشمرد و گفت که این مرحله 
در حقیقت به معنی مذاکرات غیرمستقیم 

میان ایران و آمریکا در زمینه پیدا کردن 
راهی برای پیش رفتن است تا آمریکا در 

نهایت بتواند به برجام ملحق شود.
سخنگوی سرویس سیاست سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا تاکیــد کرد که 
مباحثات میان شــرکای توافــق درباره 
برجام که هماهنگی آن بر عهده جوزپ 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپاســت، هنوز قرار است در وین برگزار 

شود.
اســتانو اما هیچ زمانی برای مذاکرات 
وین اعالم نکرد و با احتیاط به این موضوع 
پرداخت: »ما همیشه می گوییم فرصت 
موجود به نفعمان نیست و باید به سرعت 
پیس برویم، اما تعیین کردن زمان آن به 
جوزپ بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا 
بســتگی ندارد، چون همه چیز به اراده 
شرکای مذاکرات بستگی دارد که مسیر رو 
به جلو را در زمینه تدابیر نهایی پیدا کنند.«

این مقام اتحادیه اروپا همچنین گفت: 
»شخصا مایلم به سریع ترین شکل ممکن 
پیش برویم اما بگذاریــد قدم به قدم جلو 
رویم، همان طور که همیشه در دیپلماسی 
این کار را می کنیــم. بگذارید ببینیم که 
نتیجه این مذاکرات در دوحه چه می شود و 
بعد امیدوار باشیم که امکانش وجود داشته 
باشد شرکا برای از سرگیری مذاکرات در 

وین به سرعت گرد هم بیایند.«

تاکیدایران:مذاکرهمستقیمنه
تصاویر منتشر شــده از دوحه، علی 

باقری کنی، مذاکره کننده ارشــد ایران 
را تنها با انریکه مورا نشان داد که در حال 
گفت وگوی دو نفره هستند. خبرگزاری 
فرانسه در گزارشــی نوشت که هیئت ها 
در اتاق های جداگانه حاضر شدند و پس 
از آن گفت وگو از طریق واسطه پیش رفت.

وزارت خارجه ایران قبل از مذاکرات 
دوحه و برای چندمین بار تاکید کرد  که 
»هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام 
نخواهد شد« و از این رو انریکه مورا پیام های 

طرفین را به یکدیگر انتقال می دهد.
 علی مطهری، نایب رئیس پیشــین 
مجلس شورای اسالمی در توییتی اما »کم 
کردن واسطه ها در مذاکرات  ایران و  آمریکا 
در  قطر« را نشانه ای از »ظهور عقل گرایی در 
نظام جمهوری اسالمی و رها کردن ژست 
انقالبی گری« دانست »که طی سال های 

اخیر مردم را به فالکت رسانده  است.«

با این حال ابوالفضل عمویی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس امکان مذاکره مستقیم بین ایران و 
آمریکا را منتفی دانسته و گفته مذاکره بین 
ایران و آمریکا از طریق واسطه که شخص 

آقای مورا است؛ انجام می شود. 

حرفتکراریایران:
توپدرزمینآمریکاست

شــاید عبارت »توپ در زمین آمریکا 
است« پرکاربردترین جمله مقامات ایرانی 
در اطالع رســانی از مذاکرات است. وزیر 
امورخارجه باز هم بــه پیغام های رئیس 
جمهور آمریکا به ایران اشاره کرده و گفته 
که علیرغم اینکه جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا مرتبا از کانال های مختلف پیام هایی 
را برای ایران ارسال و تأکید می کند که من 
برای اینکه به توافق برسیم؛ اراده جدی دارم، 
ولی ما هنوز در عمل چیزی جز رفتارهای 
مبتنی بر فشار حداکثری دوره ترامپ در 

آمریکا را شاهد نیستیم.
حسین امیرعبداللهیان، تصریح کرده 
است: »علیرغم اینکه لســان و زبان آقای 
بایدن متفاوت است، ولی در مرحله عمل 
باید ببینیم که در این مرحله از گفت وگوها 
چه مقدار ادعای  آنها نسبت به داشتن نیت 

و اراده جدی واقعی است.«
امیرعبداللهیان حرف های همیشگی 
خود را نیز تکرار کرده اســت: »ما جدی 
هســتیم و از خطوط قرمز خود به هیچ 
وجه عبور نخواهیم کرد. خطوط قرمزی 

که در مذاکرات در سطح سیاستگذاری 
و تصمیم گیری در کشــور ترسیم شده 
است، مبتنی بر تامین حداکثری منافع 
ملی کشور است و این موضوعی است که 
نســل های بعدی نیز درباره آن قضاوت  

می کنند.«
وی بار دیگر برای رسیدن به توافق سراغ 
اما و اگر رفت و گفت: »معتقدم اگر طرف 
آمریکایی نیت جدی داشته باشد و واقع 
بینانه برخورد کند، توافق در این مرحله و 
در این دور از مذاکرات در دسترس است. در 
موضوعات محتوایی توافق هم طبعا ایران 
کامال منطقی و مستدل در مذاکرات حضور 

پیدا می کند، با دستورکار مشخص.«
امیر عبداللهیان افزود: »ما در نهایت 
این آمادگی را داریم چنانچــه این دور از 
گفت وگوها با واقع بینی آمریکا و سه کشور 
اروپایی »انگلیس، فرانسه و آلمان « همراه 
باشــد، بتوانیم به نتایج مــورد نظر همه 
طرف ها و بازگشت همه طرف ها به اجرای 
تعهداتشان در قراردادی که سال ۲۰۱۵ 
میالدی امضا شد، برگردند.شرط موفقیت 
در مذاکــرات، واقع بینــی همه طرف ها 

است.«
سعید خطیب زاده، سخنگوی پیشین 
وزارت امورخارجه نیز در آخرین گفت و 
گوی خود در این سمت با خبرنگاران باز 
هم جمله تکراری را گفته بود که »توپ در 
زمین واشنگتن است. اگر با پاسخ بیایند؛ 

توافق انجام خواهد شد.«
»عبور از شــیوه ترامپ« هــم البته 
کلیدواژه جدید مسئوالن دولتی است و 
پس از مقامات وزارت خارجه، علی بهادری 
جهرمی، به عنوان سخنگوی دولت  هم در 
حاشیه جلسه هیات دولت گفت: »سفر 
دوحه و مذاکرات قطر در راستای استمرار 
مذاکرات است تا ایران مذاکراتی را مانند 
گذشــته و در اســتمرار همان مذاکرات 
گذشته، به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا 
در دوحه، در پیش بگیرد. امیدوار هستیم 
با عبور دولت جدید آمریکا از شیوه ترامپ 
که عدم پایبندی به حقــوق بین الملل و 
عدم پایبندی به توافقات گذشته و در نظر 
نگرفتن حقوق حقه ملت ایران بود، بتوان به 

توافقات مثبت و قابل قبول دست یافت.«

مذاکراتدوحه،جفتپوچ؟
مذاکــرات دوحه در ســکوت مطلق 
خبری در حال برگزاری است. با این حال 
خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان 
در خبری اختصاصی از بن بست مذاکرات 

در قطر خبر داد.
تسنیم به  نقل از منابع آگاه نوشت که 
»آن چیزی که مانع به نتیجه رســیدن 
این دور از گفتگوها شده، پافشاری طرف 
آمریکایی بر متن طرح پیشنهادی خود 
در وین است که شــامل »تضمین برای 

انتفاع اقتصادی ایران« نمی شود، در واقع 
واشنگتن به دنبال احیای برجام به منظور 
محدود کردن ایــران بدون دســتاورد 

اقتصادی برای کشورمان است.«
این خبرگزاری اصولگرا در ادامه خبر 
اختصاصی خود از دوحه یادآور شــد که 
همین مسئله باعث شــده است به دلیل 
ضعف دولت بایــدن و عــدم توانایی در 
تصمیم گیری نهایی، احیای توافق هسته ای 
که صرفاً نیاز به پذیرش خط قرمز ایران در 
انتفاع اقتصادی از این رویداد از سوی آمریکا 
دارد، نشست دوحه هم فعال تأثیر خاصی در 
پیشرفت مذاکراتی نداشته باشد و مدعی 
شد که »نماینده ارشــد اتحادیه اروپا هم 
از این رویکرد آمریکا در عدم تالش برای 

احیای برجام، انتقاد کرد.«
به رغم خبر تسنیم اما ناصر کنعانی، 
ســخنگوی جدید وزارت خارجه ایران 
اعالم کرد که مذاکرات در دوحه در فضایی 
حرفه ای و جدی همچنان در حال برگزاری 
است. برخی براین باورند که شاید هدف 
تسنیم از انتشار این خبر، تاثیرگذاری بر 

فضای مذاکرات بوده است.
خبرگزاری ایرنا نیز در جواب تسنیم 
به نقل از یک منبع آگاه در محل مذاکرات 
دوحه نوشت که »گفت وگوهای دو روزه 
دوحه، همچنــان ادامه داشــته و طرف 
اروپایی همچنان مشغول تبادل پیام میان 

تیم های مذاکراتی ایران و آمریکاست.«

مذاکراتوحقالناس
دولت بدون تردید نقش برجام در بازار 
و معیشــت مردم را متوجه شده و به قول 
فعاالن فضای مجازی بعد از خبر از سرگیری 
مذاکرات فهمیده که الشه متعفن برجام 
بیش از تمام برنامه های اقتصادی اش بر 

بازار تاثیر می گذارد.
اینکه چرا بــا همه این نشــانه های 
روشن نمی تواند هم در مذاکرات با طرف 
آمریکایی و هم مقامات تصمیم گیرنده 
داخلی ابتکارعمل داشته باشد، موضوعی 

مهارتی و تاکتیکی است.
به قول محمدعلی ابطحی، فعال اصالح 
طلب »بعضی فرصت هــا مثل مذاکرات 
برجامی در دوحه به سرنوشت زندگی ملت 

مربوط است. حق الناس را ضایع نکنید.« 

رسانههایاصولگراازقطراخبارضدونقیضمنتشرمیکنند؛

تساوی ناامیدکننده دیپلماسی در دوحه؟
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طهمورثحسینی

روی موج کوتاه

یکمقاماتحادیهاروپا
گفتهفرصتموجودبه

نفعماننیستولیبایداول
نتیجهمذاکراتدردوحهرا
ببینیموبعدامیدوارباشیم
کهشرکابرایازسرگیری

مذاکراتدروینبهسرعت
گردهمبیایند

رسانههایاصولگرااز
بنبستمذاکراتدرقطر
خبردادندونوشتندکه

پافشاریطرفآمریکاییبر
متنطرحپیشنهادیخود
شامل»تضمینبرایانتفاع
اقتصادیایران«نمیشود

وتنهابهدنبالمحدود
کردنایرانبدوندستاورد

اقتصادیهستند

یک فعال سیاسی اصالح طلب معتقد است که تمام مدعیان 
اداره دولتیک جا جمع شده اند  اما کاری نمی توانند انجام دهند، 

حال باید گفت شرایط را فقط خراب تر نکنند.
ســید مصطفی هاشــمی طبا در گفت وگو با ایلنــا، درباره 
صحبت های اخیــر رئیس جمهور مبنی بر این که مشــکالت 
کشور ناشی از عملکرد دولت گذشته است، گفت: طبیعی است 
وضعیتی که در حال حاضر داریم ناشی از گذشته باشد و تردیدی 
در آن نیست اما این گذشته به معنی حسن روحانی نیست؛ بله این 
حرف درست است اما در کنارش حرف نادرستی وجود دارد. اینکه 

وضعیت ما فرقی هم نمی کند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی 
از عملکرد گذشته است درست است ولی اینکه مربوط به روحانی 
و دولتش می شود، نادرست است. البته آقای روحانی در آن دخیل 
هستند اما وضعیت امروز ما نتیجه سیاست ها و روش مدیریتی 
موجود در این سال ها است نه یک شخص و دولت خاص. حل آن 

هم از طریق دولت آقای رئیس امکان پذیر نیست.
این فعال سیاســی ادامه داد: اگر زمانی هم شعار می دادند 
که حاال قوای سه گانه یکدست شــده است و ما همه مشکالت 
را حل می کنیم، تنها یک شعار انتخاباتی بود. از اول هم خودشان 

می دانستند چنین چیزی ممکن نیست؛ چراکه شرایط کشور 
فرقی نکرده است یکسری اقدامات در داخل کشور انجام شده 
است یکسری اقدامات هم در خارج از کشور علیه ما صورت گرفته 
است از سوی دیگر یکسری مدیریت ها را در داخل انجام ندادیم 
که بتوانیم مشــکالت را خنثی کنیم که امروز  شرایط این گونه 

شده است. 
وی ادامه داد: به اعتقاد من مشــکالت موجود نه فقط با این 
دولت بلکه با هیچ دولت دیگری رفع نخواهد شد. توجه داشته 
باشید امروز همه مدعیان در دولت جمع شده اند اشخاصی مانند 

آقای محسن رضایی، قاضی زاده هاشــمی و زاکانی می گفتند 
کارهایی انجام می دهند امروز در دولت و در مدیریت هســتند 
اما کاری نمی توانند انجام دهند، حال باید گفت شرایط را فقط 

خراب تر نکنند.
هاشمی طبا درخصوص این که رئیس جمهور در گفت وگوی 
تلویزیونی اخیر خود حرف هایی را بیان کرد به نظر شما ایشان 
چه راه حلی برای برون رفت کشــور از مشکالت داشت، گفت: 
به طور موقت هیچ اقدامی نمی شــود، انجام داد. آقای رئیسی 
گفتند گرانی ها را در چند مورد برای سال آینده گذاشته ایم! برای 
من سوال اســت آن ها که می گفتند یک جراحی کردیم و تورم 
را پایین می آوریم، االن وعده گرانی برای سال آینده می دهند؟ 
این نوع حرف زدن دور از سیاســت است چه طور می شود یک 
رئیس جمهور وعده گرانی دهد؟ برای من مبهم و از عجایب است 

و باید توضیح دهند به چه دلیل گرانی را وعده می دهند. 

عضوشورایمرکزیحزبکارگزاران:

مدعیانی که در دولت جمع شده اند، کار را خراب تر نکنند

خبر

نائب رئیس قرارگاه عمار از افتادن تمام گلوگاه های جهان به دست یاران انقالب خبر داد و گفت 
که ایران در آینده پیشرفته ترین کشور دنیا می شود. به گزارش انتخاب، علیرضا پناهیان افزود: ایران 
تنها کشوری است که مسیر قدرت را تصاعدی طی می کند تصریح کرد: ایران بر اساس رشدی که 
در این چهل ساله در همه زمینه ها داشته، در آینده نزدیک پیشرفته ترین کشور جهان خواهد بود. 
استاد حوزه یادآور شد: در این کشور که همه باید حالشان خوب باشد، دشمن یک کاری می کند 
مردم حالشان بد می شود ما با همین مسئوالنی که سرشان داد کشیدیم و با همه این شرایط که برخی 
مسئوالن خوب، برخی هم خراب هستند، رشدی که داشتیم، رشدی است که تنها کشور آینده دار 
در جهان با تفاوت بسیار زیاد کشور ماست، تمام گلوگاه های جهان بدون اینکه قابل بازگشت باشد، 
در حال افتادن به دست یاران انقالب اسالمی است. وی با تاکید بر اینکه در این راه سختی هایی را نیز 
باید متحمل شویم گفت: این دولت توانسته فروش نفت را با همه محاصره ای که وجود دارد، نسبت به گذشته به شدت افزایش دهد و تورم 
را پایین بیاورد. پناهیان با یادآوری اینکه قیمت برخی کاالها مانند نان تحت تاثیر جنگ روسیه و اکراین در سطح جهانی افزایش یافته بیان 
کرد: نرخ تورم ژاپن برای نخستین بار بیش از صفر شد، این ربطی به مدیریت ندارد، اگر چشم را ببندیم تفاوت ها را نمی توانیم درک کنیم، 

همه امور را نمی شود توضیح داد، آن هایی را هم که می شود توضیح داد، فضای اتهام خیلی سنگین است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که در دیدار با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه، مخالفت ایران را با انجام هرگونه اقدام نظامی در سوریه اعالم کرده است.

به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در صفحه اینستاگرام خود 
در مورد سفر اخیرش به ترکیه و دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نوشت: 
»در دیدار با آقای اردوغان ضمن ابالغ سالم رئیس جمهور کشورمان از ایشان برای سفر به 
تهران به منظور برگزاری نشست شورای عالی همکاری های دو کشور دعوت به عمل آوردم. 
وی افزود: در این دیدار در خصوص موضوع سوریه به آقای اردوغان گفتم راه حل سیاسی را 
تنها راه حل برای کاهش نگرانی های امنیتی ترکیه می دانیم و با تکرار مجدد ضرورت اجتناب 
از هرگونه اقدام نظامی حاضریم برای تسهیل در زمینه ی گفتگوی منجر به نتیجه پیشقدم 
باشیم. امیرعبداللهیان تصریح کرد: ضمن گفتگو در خصوص اشتراکات و موارد مورد عالقه طرفین در خصوص تحرکات اخیر رژیم 
صهیونیستی به رئیس جمهور ترکیه یادآوری کردم حضور رژیم صهیونیستی در منطقه هیچ ارمغانی به جز فتنه انگیزی و ایجاد 
ناامنی نخواهد داشت. وزیر امورخارجه با اشاره به اظهار امیدواری اردوغان برای سفر به تهران افزود: رئیس جمهور ترکیه  فلسطین 

را موضوع مهم دنیای اسالم دانست و وحدت جهان اسالم در این خصوص را مهم خواند.

علیرضاپناهیان:

تمام جهان در حال افتادن به دست یاران انقالب است
وزیرامورخارجهاعالمکرد:

مخالفت ایران با هرگونه اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه


