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شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی 
در اقتصاد خانواده ها در کنار اعتراضات 
ادامه دار معلمان و بازنشستگان نسبت به 
نظام رتبه بندی و همسان سازی حقوق و 
نارضایتی کارکنان شرکت اتوبوسرانی در 
تهران از یک سو؛ و دستگیری دو شهروند 
فرانسوی در ایران و مطرح شدن حکم 
اعدام احمدرضا جاللی ازسوی دیگر؛ 
روزهای پرکار و متفاوتی را برای وزارت 
اطالعات رقم زده تا جایی  که با بیانیه ها، 
مصاحبه ها و برخــی اقدامات، حضور 
فعالــی از خود در رســانه ها به نمایش 

گذاشته است.
 فضاسازی رسانه ای 

و جنگ ترکیبی
ســید اســماعیل خطیــب، وزیر 
اطالعــات، در همایــش سراســری 
دادســتان های مراکز استان ها با اشاره 
به اینکه رسانه های معاند در پی اجرای 
طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها فضاسازی کرده اند، گفته است: 
»دشمنان با استفاده از فضای رسانه ای 
به دنبال ایجاد ناآرامی و خدشه به امنیت 
کشور بودند که با هوشیاری، همکاری 
و همراهــی تحســین برانگیز مردم و 
هشدارها و اقدامات به موقع دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی و هماهنگی دستگاه 
قضایی، توطئه های آنان خنثی شد، اما 
ایجاد ناآرامی و ضربه به امنیت کشــور 
همچنان جزو برنامه های جنگ ترکیبی 

دشمن می باشد.«
واکنش جامعه فرهنگیان و 

کارگری به بیانیه وزارت اطالعات
چنــدی قبــل وزارت اطالعات دو 
شهروند فرانسوی را به اتهام سازماندهی 
آشوب و بی نظمی دستگیر کرد. در بیانیه 
وزارت اطالعات آمده بود که این دو نفر از 
متخصصین حرفــه ای در زمینه ایجاد 
شورش و بی ثباتی هستند که سال ها 
در چندین کشور هدف، اجرای چنین 
سناریوهایی را به مأمورین محلی خود 

آموزش داده بودند.
بیانیه وزارت اطالعات و فیلمی که 
از آنها در صداوسیما منتشر شد، برخی 
تشــکل های صنفی معلمان را که در 
اعتراضات فرهنگیان نســبت به طرح 

رتبه بندی بیــش از دیگر گروه ها فعال 
بودند، مورد هدف قرار داد. 

وزارت اطالعــات در بیانیــه خود 
درباره این دو شهروند فرانسوی گفته 
بود که کلیه  برنامه هــا و مالقات های 
پنهان آنها، پوشش های استفاده شده و 
خطوط عملیاتی مخرب انتقالی به برخی 
کانون های مرتبط، منجمله به تشکل 
غیرقانونی موسوم به »شورای هماهنگی 
تشکل های صنفی فرهنگیان« تحت 
نظارت کامــل امنیتی قــرار گرفته و 

مستند شده است. 
وزیر اطالعات هم در سخنرانی خود 
با مســئوالن قضایی به دستگیری دو 
فرانسوی اشــاره کرد و گفت: »دو فرد 

فرانسوی بازداشت شده توریست نبودند، 
ما از قبل به اطالعاتی پیرامون آنها دست 
یافته بودیم و از لحظه ورود به کشــور 
آنها دقیقا تحت نظر بودنــد. این افراد 
به محض ورود، قرارهای تشــکیالتی 
با چند کانــون و محفــل غیرقانونی و 
سابقه دار برگزار کردند. طبق مستندات 
موجود، این دو فرانسوی به دنبال ایجاد 
ارتباط تشــکیالتی بیــن کانون های 
غیرقانونی و آشــوبگر بودند که با اتخاذ 
پوشش های صنفی، اهداف گروهک ها 
و ســرویس های جاسوســی را دنبال 

می کردند.«
ادامه دار شــدن اعتراضات معلمان 
سبب شــده که وزارت اطالعات عالوه 
بر دو شــهروند فرانسوی تمرکز جدی 
بر تشــکل های صنفی معلمان داشته 
باشد و آنها را یکی از اصلی ترین اهداف 
خود در بیانیه هــا و اقداماتش بخواند: 
»وزارت اطالعات ضمن هشدار جدی به 
کانون های توطئه گر بیگانه و پایگاه های 
آلوده داخلی آنها اعالم می نماید که در 
پاسداری از امنیت و آرامش مردم عزیز 
و سربلند ایران اسالمی و اقشار و صنوف 
معزز و خدمت گــزار جامعه، کمترین 

چشم پوشی را روانمی داند.«
کانون صنفــی معلمــان البته در 
بیانیه شدیدالحنی فیلم منتشر شده 

صداوسیما در ارتباط با دستگیری دو 
شهروند فرانسوی و اتهام ارتباط گیری 
آنها با این نهاد صنفی را سناریوی نخ نما 
خواند و گفت کــه اعتراضات معلمان 
ریشــه ها و زمینه های واقعــی و چند 
دهه ای دارد.البته سندیکای کارگران 
شــرکت واحد اتوبوســرانی نیز که در 
گزارش صداوســیما به ارتباط گیری با 
سرویس های خارجی متهم شده بود، در 
بیانیه ای این نوع ارتباط گرفتن ها را بدون 
اشکال خواند و نوشت که »سندیکای 
کارگران شرکت واحد، به عنوان بخشی 
از جنبش مســتقل کارگری در ایران، 
از ارتباطات خود با کارگران سایر نقاط 
دنیا دفاع کرده و آن را حق بدیهی خود 

می داند.«
احمدرضا جاللی و پرونده هسته ای

در کنار موضوع اعتراضات، پرونده 
احمدرضا جاللی، شهروند ایرانی تبعه 
ســوئد نیز منجر به حضور رسانه ای و 
اطالع رسانی وزارت اطالعات شده است. 
خبــر حکــم قریب الوقــوع اعدام 
احمدرضا جاللــی بازتاب های فراوانی 
را در دنیا برانگیخته اســت. از موضوع 
تبادل با حمید نوری، که به عنوان یکی از 
مسئوالن قضایی با درخواست حبس ابد 
دادستان سوئد مواجه شده تا درخواست 
مقامات اروپایی و آمریکایی برای آزادی 

او، همه نشــان از پیچیدگی های این 
پرونده دارد. بــا این حال وزیر اطالعات 
ایران معتقد اســت که حکــم اعدام 
جاللی همه مسیر قضایی را طی کرده 
است: »جاسوســی جاللی برای رژیم 
صهیونیســتی، موضوعی اثبات شده 
و حکم اعــدام او کلیه مراحل قضایی را 
طی کرده است. دولت سوئد به نیابت از 
رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدتی پس 
از بازداشت و محاکمه جاللی به صورت 
غیرقانونی آقای حمید نوری هموطن 
ما را در سوئد بازداشــت، بلکه به نوعی 
گروگان گرفت. از اتفاقات عجیب این 
بود که دولت سوئد پس از بازداشت این 
جاسوس در ایران به او اقامت دائم داد و 
پس از محاکمه و صدور حکم اعدامش 
به وی تابعیت ســوئدی داد و از آن پس 
به عنوان شهروند این کشور از او حمایت 
کرد و ما اطالع داریم که ســوئدی ها با 
طراحی رژیم صهیونیســتی و آمریکا 
موضوع جاللی را پیگیــری می کنند 
و حمید نوری را با توطئه و ســناریوی 
گروهک تروریستی منافقین به گروگان 
گرفته اند. در مورد جاللی نیز به زودی 
اطالعات بیشــتری منتشــر خواهیم 
کرد.«البته خبرگزاری فارس به عنوان 
رســانه محرم وزارت اطالعات قید »به 
زودی« وزیر را اجابت کرد و در گزارشی با 
انتشار بخش هایی از اعترافات احمدرضا 
جاللی نوشــت که » احمدرضا جاللی 
مشخصات دانشــمندان هسته ای از 
جمله شهیدان شهریاری و علیمحمدی 
را به افسران موساد ارائه می کرد و افسران 
موســاد نیز این اطالعات را تجمیع و با 
بهره برداری از آنها توسط عناصر عملیاتی 
خود همانند مجید جمالی فشی به ترور 

دانشمندان هسته ای اقدام کرده اند.«
فــارس در گزارش خود بــه نقل از 
اعترافات احمدرضا جاللی آورده است 
که »او در مدت همکاری با موســاد با 
11 افســر اطالعاتی مالقات داشته و 
اطالعاتی را ارائه کرده است. این تعداد 
افسران اطالعاتی برای ارزیابی، تخلیه 
اطالعاتی خاص، هدایت و آموزش وی 

به کار گرفته شده بودند.« 
 از بازداشتی های جدید 
تا لغو برنامه نهضت آزادی

در روزهای اخیر نام افراد مختلفی به 
عنوان بازداشت شده و همسو با مساله 
اعتراضات شنیده می شود. از سعید مدنی 
که استاد معروف جامعه شناسی است تا 
نرگس منصوری، از اعضای سندیکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی. ایرنا 
به عنوان خبرگزاری دولتی ایران درباره 
دستگیری او نوشت: »او از عناصر ضد 

انقالب که با رسانه هایی همچون ایران 
اینترنشــنال همکاری داشت، هنگام 
خروج غیرقانونــی از مرزهای زمینی 
کشور دســتگیر شــد.«در کنار اخبار 
بازداشتی، نهضت آزادی ایران اعالم کرد 
که وزارت اطالعات خواستار لغو برنامه 
بزرگداشت شــصت ویکمین سالگرد 

تاسیس این حزب شده است.
در بیانیه این حزب آمده که امسال 
قرار بود »طبق سنوات گذشته« عصر 
روز جمعــه ۳۰ اردیبهشــت »برنامه 
بزرگداشت سالگرد نهضت آزادی ایران« 
و همزمان تقدیر از هاشم صباغیان، عضو 
این تشکیالت در منزل وی به طور داخلی 
و محدود برگزار شود. »مقامات وزارت 
اطالعات« در تهران و برخی استان ها 
در تماس های تلفنی تاکید داشتند که 
»این برنامه نباید برگزار شود و در غیر 

این صورت برخورد خواهد شد«. 
به نظر می رســد وزارت اطالعات 
شیوه متفاوتی را نســبت به سال های 
گذشــته  برای مقابله بــا اعتراضات و 
ناآرامی ها در پیش گرفته است. بخشی 
از این تفاوت روش، قطعا به تغییر دولت 
و تفاوت دیدگاه ها در حکمرانی مربوط 
است. بســیاری بر این باورند که وزارت 
اطالعات عالوه بر فعالیت های امنیتی، 
همیشه به عنوان بازوی کارشناسی و 
تحلیل گر حکمرانی نقش بسزایی در 
تصمیم گیری ها ایفا کرده و اکنون نیز 
می تواند بیش از هر دستگاه دیگری در 
خصوص ریشه یابی اعتراضات معلمان، 
بازنشستگان و کارگران و حتی تبعات 
ناشــی از حذف ارز ترجیحی به سایر 
تصمیم گیران نظر و تحلیل ارائه کند و در 
راستای درمان ریشه ای این معضالت، 
گام بردارد؛ هرچند که در عرصه عمومی 
وزیر اطالعات بگوید که »دادستان ها 
قاعدتا با اخاللگران نظم و امنیت کشور 
و محرکین و کســانی که به نوعی برای 
تجمعــات و اعتراضــات غیرقانونی و 
تخریب هــا برنامه ریــزی می کنند؛ 

برخورد قانونی را اعمال می نمایند.«

اعتراضات معیشتی و صنفی، بازداشت شدگان فرانسوی و پرونده جاللی رقم زد؛
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به نظر می رسد وزارت 
اطالعات شیوه متفاوتی را 
نسبت به سالهای گذشته 
برای مقابله با اعتراضات و 
ناآرامی ها در پیش گرفته 

است. بخشی از این تفاوت 
روش، قطعا به تغییر دولت 

و تفاوت دیدگاه ها در 
حکمرانی مربوط است

وزیر اطالعات معتقد است 
که شهروندان فرانسوی 

دستگیر شده به دنبال 
ارتباط با کانون های 

غیرقانونی و آشوبگر بودند 
اما کانون صنفی معلمان 
می گویند که اعتراضات 

معلمان ریشه ها و 
زمینه های واقعی و چند 

دهه ای دارد

طهمورث حسینی

علیباقریبهمجلسمیرود
معلی باقری،  معاون سیاســی وزیر امور خارجه، 
در هفته آتی برای بررســی آخرین وضعیت سیاست 
خارجی به کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهد رفت.
به گزارش ایلنا اعضای کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی روزهای 
یکشنبه تا چهارشــنبه )یکم الی چهارم خرداد ماه( 
نشست هایی را برای بررســی موضوعات مختلف از 
جمله مذاکرات وین و استماع گزارش عملکرد وزارت 
کشور و بررسی آخرین تحوالت و وضعیت ساماندهی 

اتباع خارجی برگزار خواهند کرد.
    

سفیر اسبق ایران در سوریه:
بشاراسددربارهخروجنیروهای
روسیهازرهبریمشاورهگرفت

سفیر اسبق ایران در سوریه گفت: بشار اسد در سفر 
اخیر و دیدار با رهبر انقالب می خواست شخصاً مشاوره 
بگیرد و بنظرم یکی از مهم ترین محورهای مشــاوره 

او درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه بوده است.
به گزارش انتخاب محمدرضا باقــری در برنامه 
دســتخط با ذکر خاطره ای گفت: در زمان ســفارت 
خدمت حاج قاسم در تهران بودم گفت به بشار بگو چرا 

آن وسایل هنوز به لبنان نرفته است؟
وی افزود: رفتم و به بشار اسد منتقل کردم، او گفت: 
»بابام در این کوه ها این قــدر راه به من یاد داده که آن 
وسایل را به موقع به لبنان برسانم« و ظرف ۴۸ ساعت 

آن وسایل را به لبنان رساند.
    

دیداروگفتوگویگانتس
ووزیردفاعآمریکادربارهایران

وزیر جنگ اسرائیل در سفر اخیرش به واشنگتن 
با وزیر دفاع آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران و نقش 

ایران در منطقه گفت وگو کرد.
به گزارش ایســنا، وبگاه وزارت دفــاع آمریکا در 
بیانیه ای نوشت، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به تازگی 
با بنی گانتس، وزیر اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده 
اســت دیدار کرده و درباره تعهد دولت آمریکا نسبت 
به ممانعت از دست یابی ایران به یک سالح هسته ای 

گفت وگو کردند.
در بیانیه پنتاگون همچنین آمده است، گانتس و 
آستین درباره آن چه »فعالیت های ثبات زدای ایران 

در منطقه« عنوان شده گفت وگو کرده اند.
    

سفیر جدید ایران در عراق: 
مقدساتوعلماخطقرمزما

هستند
ســفیر جدید ایران در عراق در توییتی نوشــت، 
مقدســات و علمای دینی خطوط قرمز ما هستند و 
ما در برابر هر شــخصی می ایستیم که از این خطوط 

تجاوز کند.
به گزارش ایسنا، محمد کاظم آل صادق، در صفحه 
توییتر خود به زبان عربی نوشت: خطاب به برادرانی که 
جویای موضع ما نسبت به متجاوزان به مقدسات در هر 
کجا شدند تاکید می کنیم که ما در برابر هر شخصی می 

ایستیم که از خطوط قرمز عبور کند.
وی نوشت: هرکس به مقدســات و علمای دین 
تعرض کند از ما نیســت؛ علمایی که همواره از امت 
اسالمی و دین محافظت کرده اند و ما اجازه توهین به 

آن ها را نمی دهیم.
    

علم الهدی: 
دربحثحجابمنتظر
نیرویانتظامینمانید

امام جمعه مشــهد گفــت: بی تفاوتــی درباره 
بی حجابی جایز نیســت، نباید منتظر ورود نیروی 
انتظامی در این راستا بمانید، همه باید در این موضوع 

احساس وظیفه کنند.
به گزارش تسنیم احمد علم الهدی در خطبه های 
نماز جمعه تصریح کرد: از ابتدای انقالب تا کنون در هر 
عرصه ای مردم حضور داشته اند، نتیجه مطلوب حاصل 
شده است، لذا در موضوع امر به معروف و نهی از منکر 
همه باید ورود کنند؛ نهی از منکر بر همه واجب است. 
مسأله حجاب مسأله سیاسی نیست بلکه نفوذ راهبردی 
دشمن است و اگر رواج یابد سفره دین از زیر پای جوانان 

کشیده می شود.
    

شمارکشتهشدگانحادثه
گروگانگیریایالمبه۶نفررسید

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم 
از مرگ یکی دیگر از مجروحین حادثه گروگانگیری 
در ایالم خبرداد و شمار کشته شدگان حادثه را 6 نفر 

اعالم کرد.
به گزارش تسنیم محمد مرادی، از مرگ آخرین 
مجــروح حادثه گروگانگیــری در ایالم خبــر داد و 
اظهار داشت: سعید رســتمی آخرین مجروح حادثه 
گروگانگیری روز 2۸ اردیبهشت 1۴۰1 ایالم به علت 
شدت جراحت در بیمارستان امام خمینی)ره( ایالم 

جان خود را از دست داد.

روی موج کوتاه

خبر

سخنگوی فراکسیون مستقل والیی در مجلس 
معتقد است که ضمن دفاع از عملکرد محمد باقر 
قالیباف معتقد اســت که انتخابات هیات رئیسه 
مجلس به دلیل زیادی کاندیداها پیچیده شــده 
و ممکن است خروجی رای پیش بینی ها را زیر و 
رو کند.محمدعلی محسنی بندپی در گفت وگو 
با خبرآنالین افزود: این روزها ، مجلس به شدت 
درگیر انتخابات هیات رئیسه است و تعداد زیادی 
به نامزدها اضافه شده اند و این موضوع، انتخابات 
هیات رئیسه را پیچیده تر و خیلی سخت تر خواهد 

کرد.وی در خصوص کاندیداهای ریاست مجلس 
افزود: از گزینه های ریاست مجلس عالوه بر آقای 
قالیباف آقای میرتاج الدینی هستند که البته اعالم 
رسمی نکرده اند اما شــنیده ها از نامزدی ایشان 
حکایت دارد.آقای آقاتهرانی هم گویا قصد اعالم 
نامزدی دارند.محسنی بندپی با اشاره به جایگاه 
جریان پایداری در مجلــس گفت: برای صندلی 
ریاست مجلس، بعید می دانم نمایندگان از نامزد 
پایداری استقبالی کنند. اما فراموش نکنیم، این 
مجلس، مجلسی انقالبی است و تجربه نشان داده 

تا دقیقه نود هر احتمالی ممکن اســت رخ دهد و 
خروجی رای گیری، همــه پیش بینی ها را زیر و 
رو کند. بنابراین باید منتظر ماند و دید ۴ خرداد ، 
انتخابات چگونه پیش خواهد رفت و نتیجه آن چه 
خواهد شد.وی با دفاع تلویحی از عملکرد محمد 
باقر قالیباف در پاسخ به سوالی در خصوص میزان 
تاثیر حدثه خرید سیســمونی خانواده قالیباف 
از ترکیه بر رای احتمالــی او در مجلس گفت: ما 
در سوزاندن مدیران ، ســابقه طوالنی و کارنامه 
بلندباالیی داریم اما بعیــد می دانم نمایندگان 

مجلس برای اشــتباهی کــه رخ داده ، بخواهند 
توانمندی، سوابق، تجربیات و دانش یک نامزد را 
در نظر نگیرند و او را حذف کنند. بخشی از نقدها 
به آقای قالیباف ، درست بود اما دلیل نمی شود ، 
کل تجارب و توانمندی او را بابت این نقدها ، نفی 
و طرد شود.این نماینده مجلس درباره جمع بندی 
فراکسیون مســتقلین والیی از انتخابات هیات 
رئیسه هم گفت: فراکسیون مستقلین والیی نیز 
شاخص ها و عملکرد هیات رئیسه فعلی و همچنین 
انتظارات از هیات رئیسه قبلی را به طور کلی بررسی 

کرده اســت. چند باری هم درباره رئیس مجلس 
صحبت شده اما هفته آینده، تک تک نامزدها را 
بررســی و به جمع بندی و نتیجه نهایی خواهیم 
رســید.وی افزود: تا روز یک شنبه که فراکسیون 
جلسه خواهد داشت، نتایج قطعی خواهد شد و 
مشخص می شــود که  آیا فراکسیون مستقلین 

والیی نماینده ای خواهد داشت یا خیر.

سخنگوی فراکسیون مستقل والیی با اشاره به انتخابات هیات رئیسه : 

ممکناستخروجیرای»مجلسانقالبی«پیشبینیهارازیروروکند

معــاون سیاســی حزب اتحــاد ملت 
می گوید نگران آن هستیم که پدیده هایی 
چون اعتراض بــه گرانی با خطای تحلیلی 
به مسئله ای امنیتی تبدیل شود در حالی 
که فکر و ذکر همه مقامــات باید صرفا رفع 
دغدغه های معیشــتی و تامین کاالهای 

اساسی و جلب رضایت مردم  باشد. 
حســین نورانی نژاد در گفت وگو با ایلنا 
افزود: در تمام دنیا برای موضوعاتی مانند نان، 

شیر و ... سیاست هایی اختصاص می دهند و دولت ها موظف 
هستند نیازهای مردم را تضمین کنند. مردم نباید در رابطه 
با تامین نان و معیشت اولیه خود دچار استرس باشتد و یا به 

مطالبات طبیعی آنها رنگ ضدامنیتی پاشید. 
وی تصریح کرد: انتظــاری که از دولت آقای رئیســی 
داریم آن اســت که در کنار تصمیم گیری های اقتصادی، از 

ظرفیت های اجتماعی مطمئن شــود. از 
کارشناسی کافی در رابطه تصمیمات بهره 
ببرد و در کنار همه این هــا از حق اعتراض 
مردم دفاع کند و مانع از غلبه از دیدگاه هایی 
شود که به هر پدیده اجتماعی شکل امنیتی 
می دهد. نــوع ادبیاتی که آقای رئیســی 
تاکنون داشته خوب بوده و نباید اجازه دهند 
که دیگران، با امنیتی کردن فضا نقیض آن 

رویکرد را عمل کنند. 
نورانی نژاد گفت: به نفع شخص آقای رئیسی است که از 
مردم، چه کسانی که موافق تصمیمات او هستند و چه اکثریتی 
که نگران شده اند و معترضند، در مقابل دیدگاه آنان دفاع کند 
و به هیچ ترتیبی اجازه ندهد که دولت زیر دین مضاعف برود. 
حق نیست که مردم فشار را تحمل کنند و اجازه آخ گفتن هم 

نداشته باشند. 

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اظهاراتی 
عنوان کرد که واشــنگتن به اعمال فشار 
اقتصادی علیه ایران تا زمان پذیرش توافق 
کامال منصفانــه و منطقی در ویــن ادامه 

خواهد داد.
به گزارش ایسنا، جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید در کنفرانسی خبری 
در پاسخ به سوالی نسبت به مذاکره احتمالی 
روســای  جمهوری آمریــکا و کره جنوبی 

درخصوص آزادســازی 7 میلیــارد دالر از پول های بلوکه 
شده ایران گفت: ما عموما در سطوح فنی و تخصصی با کره 
جنوبی درخصوص این مسائل گفت وگو داریم. این مسئله 
به تحریم های اعمالی علیه برنامه هســته ای ایران وابسته 
است. نمی دانم که آیا این مســئله محور گفت وگوهای دو 

رئیس جمهور خواهد بود یا نه.

وی در پاسخ به ســوالی درباره موضع 
آمریکا در رابطه با آزادسازی پول های ایران 
گفت: دیدگاه ما این این است که تحریم ها 
باید اعمال شوند و تا زمانی که ایران به توسعه 
برنامه هســته ای خود ادامه دهد، ما باید به 
همکاری با متحدان و شرکایمان ادامه دهیم 
تا از حفظ فشار اقتصادی علیه ایران اطمینان 
حاصل کنیم و آن ها مجبــور کنیم که در 
نهایت توافق کامــال منصفانه و منطقی که 

اکنون روی میز در وین وجود دارد را بپذیرند.
مذاکرات وین که در راســتای احیای توافق هسته ای و 
لغو تحریم های ایران آغاز شــد، در پی برخی تحوالت اخیر 
بین المللی از جمله حمله روسیه به اوکراین و کشمکش های 
تهران - واشنگتن بر سر برخی مسائل باقی مانده در مذاکرات، 

فعال متوقف شده است.

معاون سیاسی حزب اتحاد ملت:

رئیسیاجازهندهدمطالباتاجتماعیواقتصادیمردم،امنیتیشود
جیک سالیوان: 

توافقیمنصفانهومنطقیرویمیزوینقراردارد


