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همه کارشناسان باور دارند که حمله 
روسیه به اوکراین و بحران به وجود آمده 
در روابط روس ها با اروپاییان و آمریکا بر 
مذاکرات وین و توافق هســته ای ایران 
بی تاثیر نیســت. هرچند که بازیگران 
اصلی وین سعی دارند به ظاهر این مساله 
را کتمان کنند و حساب وین را از مسکو 

و کیف جدا سازند.
به قول فواد حســین، وزیر خارجه 
عراق اگر بحــران اوکراین با گفت وگو 
حل نشود انفجار آن تا مرزهای ایران و 
عراق هم خواهد رسید و برای تهران چه 
انفجاری بزرگتر از حاصل نشدن توافقی 
که تا هفته پیش همه از نهایی شدن آن و 
حتی آماده شدن خبرنگاران برای اعزام 
به وین برای پوشش اخبار توافق و گرفتن 

عکس های یادگاری خبر می دادند.
 مخالف خوانی مجلس: 

پاسخگو نیستیم
صحن مجلس یک روز پس از آنکه 
خبرگزاری فارس از رسانه های همسو 
با دولت احتمــال داد که در این مرحله 
از مذاکرات، آمریکایی ها زیر میز بزنند 
و توافق حاصل نشــود، شاهد نقدهای 
صریح نماینــدگان مجلــس به متن 

پیشنهادی توافق بود.
نمایندگان که به نظر می رســید به 
متن پیشنهادی دسترسی پیدا کرده اند، 
آن را مغایر با شــعارهای دولت انقالبی 
دیدند و ســعی کردند حضــور برخی 

کارشناســان و مذاکره کنندگان تیم 
قبلی را عامل تدوین چنین متنی بدانند.

در حالی که دست دولت در چینش 
نیروهای کارشناســی و مذاکره کننده 
کامال باز بوده، اما بنظر می رسد متنی که 
در اختیار نمایندگان قرار گرفته آنها را 
پاک از شعارهایشان ناامید کرده است. 

محمدرضا صباغیــان بافقی، عضو 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در جلسه علنی نوبت عصر دیروز  مجلس 
شورای اســالمی در یک تذکر شفاهی 
گفت که بحث مذاکره امری مهم است 
و اکنون تیــم ایرانی در حــال مذاکره 
هستند و ما هم از آ نها حمایت می کنیم. 
اما نارضایتی خود را اینگونه بیان کرد: 
»حرکت دولت انقالبی و مجلس انقالبی 
در مســیر قبل صحیح نیســت. مردم 
شعارها را شنیده و حرف ها را دیده اند. 
در آینده اگر اتفاقی رخ دهد ما پاسخگو 

نخواهیم بود.«
اینکه چرا پاســخگو نیستند را هم 
به شرمندگی بعد از توافق نسبت داد و 
گفت: »آمریکا باید به تعهداتش عمل 
کند. اگر مذاکره کنندگان و دســتگاه 
دیپلماسی ما امتیاز بدهند و آمریکایی که 
فریبکار است مانند گذشته به تعهداتش 
عمل نکند مجلس و دولت نمی توانند در 
مقابل مردم سرشان را بلند کنند. این 

پیام را به تیم مذاکره کننده برسانید.«
ســید محمــود نبویــان، عضــو 
کمیســیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی امروز لیستی از تضمین هایی 

که آمریکا نــداده اســت را در مجلس 
برشمرد و او هم همه چیز را گردن تیم 

مذاکره کننده قبلی انداخت.
نبویــان که بهنظر می رســد متن 
پیشنهادی فعلی را خوانده با ناراحتی 
می گوید که »قرار نیســت تحریم ها 
برداشته شود، قرار نیست به ما تضمین 
بدهند که از برجام خارج نشوند.« و باز 
هم مقصر را مذاکره کننــدگان دولت 
قبل می داند اما در پاسخ به این سوال که 
این متن در مقایسه با متن تهیه شده در 
مذاکرات آقای عراقچی چگونه است، 
می گوید: »من متــن عراقچی را ندیده 
بودم و نمی توانم مقایسه کنم اما چیزی 
که وجود دارد، همان برجام قبل را دوباره 

تحمیل خواهد کرد.«
دولــت هــم آرام آرام وارد فضای 
عدم توافق می شود. بهادری جهرمی، 
 سخنگوی دولت گفت که نگاه راهبردی 

دولت این است که آینده کشور نه در گرو 
میز مذاکرات بلکــه در گرو کار و تالش 
جوان ایرانی و توجه به ظرفیت گسترده 
نیروی انسانی نخبه و توانمند و همچنین 

کارگران ایرانی است.
 جنگ اوکراین علت بدبینی

 به توافق است؟
»ند پرایس«، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا، گفت که به رغم حمله 
روسیه به اوکراین، گفت وگوها با مسکو 
درباره برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد 
داشت. او افزود: هر چند حمله نظامی به 
اوکراین، باعث انزوا و طرد روسیه شده 
است، ولی به تعامل با این کشور بر سر 
ایران ادامه می دهیم.پرایس یادآور شد: 
»تعامل مقام های رسمی آمریکایی با 
روســیه محدود به حوزه های اساسی 
حفظ منافع ملی خواهد بود که احیای 

برجام نیز از جمله این موارد است.«
اما ولی نصر، رئیس مدرسه مطالعات 
بین المللی پیشــرفته دانشــگاه جانز 
هاپکینز و عضو پیوسته ارشد مؤسسه 
بروکینگز معتقد است که »توافق وین 
تاکنون تکیه بر نقش روســیه به عنوان 
ضامن و محل انبار اورانیوم غنی  شــده 
ایران دارد. قطع روابط روسیه با آمریکا 
و اروپا این توافق ها را زیر سوال می برد. 
روسیه خود االن برای ســرانجام وین 
مساله است.«البته رحمان قهرمان پور، 
کارشناس مسائل بین الملل نظر متفاوتی 
دارد. او معتقد اســت که روند مذکرات 
وین نشــان می دهد که بحران اوکراین 

تاثیر زیادی بر این مساله نداشته است. 
از زمانی کــه مذاکرات احیــای برجام 
در وین شــروع شده اســت، توقف غیر 
عادی در روند کار بــا توجه به تحوالت 
بین المللی نمی بینیم که اکنون بگوییم به 
خاطر بحران اوکراین این مذاکرات تاثیر 
پذیرفته است.قهرمان پور ساختار رفتاری 
قدرت های بزرگ را تفکیک مسائل از هم 
می داند و می گوید: »اصوال قدرت های 
بزرگ مسایل را جداگانه ارزیابی می کنند 
و به هم ربط نمی دهند. به عنوان مثال 
چین با سایر کشــورها و آمریکا و کانادا 
در موضوعی همکاری دارد اما در مسایل 
دیگر خیر. یا اگر چین در پیمان کیوتو 
و پاریس نیســت این طور نیســت که 
آمریکایی ها بگویند ما هم از ســازمان 
تجارت جهانی بیرون می آییم. به عالوه 
بحران اوکراین یک مســاله بلندمدت 
است و امروز به وجود نیامده است. این 
بحران از ۲00۳ تا االن ادامه دارد و ۲0۱۴ 
با الحاق کریمه به روسیه روند به شکل 
دیگری دنبال شــد و این مساله تا االن 
ادامه دارد از این رو بحران اوکراین تاثیر 
آنچنانی بر روند مذاکرات وین نداشته 
و بر اساس منطق داخلی خودش پیش 
رفته است و حتی در میانجی گری روسیه 
در مذاکــرات اخاللی نمی بینیم.«رضا 
نصری، حقوقدان بین المللی مؤسسه 
عالی مطالعات بین المللی ژنو اما سعی 
می کند میانه این دو دیدگاه را بگیرد و 
معتقد است که اول باید دید »مذاکرات 
وین« هم اکنون در چــه مرحله ای قرار 
دارد و دوم اینکــه بحران اوکراین به چه 
میزان عمق و شدت پیدا می کند.     نصری 
معتقد اســت که موضع ایــران در این 
بحران از اهمیت خاصی برخوردار است. 
زیرا در واقع، به قول انگلیسی زبان ها ایران 
»بین یک سنگ و یک جسم سخت گیر 
کرده اســت«! نه صالح است همسایه 
لجام گسیخته را برنجاند، نه با حمایت 
بی قید و شــرط از او برای خود در حین 
مذاکرات هزینه بتراشد. »در اصل،  باید 
ایران موضعی اتخاذ کند که از یک ســو 
مالحظات متضاد روسیه و اوکراین را در 
نظر داشته باشد، و از سوی دیگر بر منافع 
راهبردی، سیاسی و اقتصادی ایران نیز 
لطمه نزند. به عبارت دیگر، ایران باید - به 
جای اتخاذ یک موضع صرفاً سیاســی 
- موضعی مبتنی بر حقوق بین الملل و 
اصول پایه ای منشور سازمان ملل  مطرح 
کند. یعنی بگوید واکنش خشونت آمیز 
به اقدامات تحریک آمیز و بی پروای ناتو 
را نمی پسندند و در این راستا نیز راه حل 
عملی پیشنهاد کند.«احمد زیدآبادی، 

روزنامه نگار و کارشناس بین الملل به زبان 
صریح تری از سیاست های ایران در جنگ 
اوکراین و تاثیر آن بر پرونده هســته ای 
کشورمان سخن می گوید و معتقد است 
که پوتین اهمیت چندانی برای مواضع 
ایران در برابر بحران اوکراین قائل نیست؛ 
زیرا آن را فاقد تأثیرگذاری بین المللی 
می داند: »بحران اوکراین به عکس تصور 
برخی مقام های جمهوری اسالمی آنان 
را در موقعیت بغرنج تری قرار می دهد. 
آنان اما متأسفانه با حمایت تلویحی خود 
از روسیه در حمله به اوکراین و خشمگین 
کردن متحدان غربی، درست در جهت 
دهان اژدهــا گام برمی دارنــد و با فهم 
وارونۀ تحوالت جهانی، منافع بلندمدت 
کشور را از پشــت عینکی کبود تعریف 

می کنند.«
 روزهای مهم بحث و تصمیم گیری 
روز گذشته طبق گفته نیکزاد، نایب 
رئیس مجلس، محمدباقــر قالیباف به 
همراه تعدادی از نمایندگان در جلســه 
شورای عالی امنیت ملی حضور یافتند 
و به نظر می رســد علت مخالفت خوانی 
مجلس نیز ناراضی بــودن نمایندگان 
حاضر در شورای عالی امنیت ملی بوده 
است. امروز نیز طبق گفته نایب رئیس 
مجلس، کمیسیون امنیت ملی به منظور 
بررسی روند مذاکرات وین با حضو وزیر 
امورخارجه جلســه غیرعلنی تشکیل 
خواهــد داد. روزهای بحــث و اجماع 
فرارسیده و باید اذعان کرد که تاکتیک 
مقصر شناختن دولت قبل برای قبول یا 
شکست مذاکرات ثمربخش نخواهد بود. 
مسئولیت دولت سیزدهم در این زمینه 
کامال روشن است. دولت هم در مذاکرات 
وین و هم شــیوه موضع گیــری و اتخاذ 
تصمیم سیاسی در مورد جنگ اوکراین 
مسئول اســت و اشــتباه در محاسبات 
آن را شکســت خورده معرفــی خواهد 
کرد. مسئولیتی که حتی نمایندگان هم 
نمی خواهند در ســود و زیانش شریک 
باشــند و با صدای بلند فریاد می زنند ما 

نیستیم.

در جلسه برجام شورای عالی امنیت ملی  چه گذشت؟

توافقدرمنگنةجنگوضعفپیشنویس

 شماره  1022 /  یکشنبه 8   اسفند   1400  /    25 رجب 1443  /  27 فوریه   2022

دولت هم در مذاکرات وین 
و هم شیوه موضع گیری 
و اتخاذ تصمیم سیاسی 
در مورد جنگ اوکراین 
مسئول است و اشتباه 

در محاسبات آن را 
شکست خورده معرفی 

خواهد کرد

نمایندگان که به نظر 
می رسید به متن پیشنهادی 

توافق دسترسی پیدا 
کرده اند، آن را مغایر با 

شعارهای دولت انقالبی 
دیدند و سعی کردند 

حضور برخی کارشناسان و 
مذاکره کنندگان تیم قبلی 
را عامل تدوین چنین متنی 

بدانند

طهمورث حسینی

سفیر ایران در اوکراین:
 امکان خروج اتباع ایرانی 

از اوکراین فراهم شد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در اوکراین با اشاره 
تسهیل خروج اتباع ایرانی مقیم این کشور گفت: امکان 

خروج اتباع ایرانی از اوکراین فراهم شد.
به گزارش ایرنا، منوچهر مرادی با اشــاره تسهیل 
خروج هموطنان مقیم اوکراین، در توییتی نوشــت: 
»خوشبختانه با پیگیری سفارت در اوکراین، تالش 
همکاران وزارت خارجه، همراهی صمیمانه سفرای 
محترم در ورشو، بوداپست و بخارست و حمایت وزیر 
محترم امور خارجه امکان خروج اتباع ایرانی از اوراین 
فراهم شد.«سفیر جمهوری اسالمی ایران در اوکراین 
ابراز داشت: امیدوارم هم وطنان عزیز بسالمت به دامان 

میهن برگردند.
    

به دنبال اعتراضات نسبت به مراسم سفارت؛
سفیر ایران در انگلیس برکنار شد 

سفیر ایران در لندن به دســتور وزیر امور خارجه 
برکنار و به تهران فراخوانده شده است. گفته می شود 
یکی از دالیل برکناری بهاروند، برگزاری مراسم خارج 

از عرف در سفارت ایران بوده است.
به گزارش همشهری آنالین،  یکی از دالیل برکناری 
سفیر ایران برپایی جشن پرحاشیه سالگرد پیروزی 
انقالب در محل سفارت ایران در لندن، که در آن  برخی 
مدعوین، پروتکل  حجاب را رعایت نکرده بودند عنوان 

شده است.
محســن بهاروند معــاون حقوقــی و بین الملل 
محمدجواد ظریف بود که در آخرین روزهای دولت 

قبل جایگزین حمید بعیدی نژاد شد.
    

دستمالچیان:
نمایندگان کشورمان  در کنسولگری 

ایران در جده مستقر شده اند
کاردار پیشــین ایران در عربستان سعودی گفت 
مهم ترین موضوعی که ایران و عربستان باید در دور 
جدید مذاکرات به توافق برسند، تفاهم بر سر همکاری 
مشترک جامع امنیتی برای برقراری ثبات و امنیت در 

منطقه است .
به گزارش ایلنا احمد دستمالچیان درباره احتمال 
بازگشایی ســفارت ها و اینکه آیا این مورد در دستور 
کار هر دو کشور قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: این 

موضوع در دستور کار هر دو بوده است.
 نمایندگان ایران هم در کنسولگری ایران در جده 
و سازمان  همکاری کنفرانس اسالمی مستقر شدند 
و االن در جده حضور دارند. قــرار هم بود نمایندگان 
سیاسی عربستان هم در ایران حضور داشته باشند. 
در نهایت تمهیداتی انجام شــده است که در صورت 
موفقیت در دور پنجم مذاکرات ایــن رابطه مجددا 

برقرار شود.
    

یک مقام مسئول:
  حمله به پتروشیمی ماهشهر

 امنیتی بود نه تروریستی
رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی ماهشــهر گفت: حمله انجام شده به 
پتروشیمی راه آوران فنون ماهشهر بعد امنیتی دارد اما 

با قصدتروریستی انجام نشده است.
محســن ادیبی اظهار کرد: ابعاد موضوع ازطریق 
مراجع ذی صالح و دســتگاه هــای امنیتی در حال 

پیگیری است.
 ادیبی عنــوان کرد: ایــن اتفاق حوالی ســاعت
 ۲ بامدادروز شنبه)۷ اسفندماه( توسط افرادی که نیت 

آن ها نامشخص است رخ داده است.
وی بیان کرد: این افراد به مهمانسرای پتروشیمی 
راه آوران فنون ماهشهر که خارج از سایت های ۵گانه 
پتروشیمی ماهشهر و در مجاورت شهرک بعثت قرار 
دارد، حمله کردند. اقدام این افراد منجر به آتش سوزی 

۱۱ خودرو که متلعق به ساکنان محل بوده شد.
    

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
هجمه هر روزه به مجلس به دلیل 
عدم اطالع رسانی درست است

عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی، هجمه هر روزه به مجلس را به دلیل 
عدم اطالع رسانی درست عنوان کرد و آن را بی انصافی 

برشمرد.
به گزارش ایرنا،  احمدحسین فالحی، افزود: اما به 
رغم فعالیت های مختلف، هر روز به بهانه ای مجلس 
مورد آماج حمالت قرار می گیرد در حالی که بسیاری 
از کارها در مجلس انجام می شود اما کسی از آنها خبر 

ندارد و این بی انصافی است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تاکید بر 
اینکه در اطالع رسانی طرح حمایت از فضای مجازی، 
اطالع رسانی ناقص انجام شــده است، اظهار داشت:  
برخی از دوستان با شیوه رسیدگی این طرح مخالفت 
بودند اما رأی گیری انجام شــد و طرح به کمیسیون 

مشترک فرستاده شد. 

روی موج کوتاه

خبر

عضو کمیســیون اصل 90 مجلس با ارائه گزارشی از روند 
توافق هســته ای، از عدم رعایت نکاتی از مصوبه مجلس در این 

توافق انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، سیدمحمود نبویان بیان کرد: شاید روزهای 
آینده قرار باشد توافق هسته ای انجام شود اما اگر دقت کنیم در 
این توافق آنچه که مطلوب نمایندگان و ملت ایران است، وجود 
ندارد. اگر به دولت سابق انتقاداتی داشتیم بحث هیکلی و شخصی 
نداشته ایم.این نماینده مجلس ادامه داد: مشکالت زیادی در این 
توافق وجود دارد که ما باید به هوش باشیم، به طور مثال درباره لغو 
تحریم های آیسا و کاتسا مطلقا تعهد ندادند. در لیست )sdn( که 
لیست رفع تحریم ۲00 نفر مد نظر بود به 9۸0 مورد رسید اکنون 

آقایان گفتند تنها تحریم ۲0 نفر را برمی دارند و بر روی همین 
موضوع توافق می کنند.وی تأکید کرد: درباره تبدیل ارز تعهد 
نداده اند؛ یعنی وقتی نفت می فروشیم معلوم نیست درآمدی ارزی 
آن را بتوانیم به دست بیاوریم. در بحث تحریم ها آمریکا مطلقا تعهد 
نداده است که از برجام خارج نشود. متأسفانه دوستان تیم قبلی 
مذاکرات مسئولین اصلی این مذاکرات هستند، نمی خواهم اسم 
بیاورم، ما ســه گروه داریم؛ گروه تحریم، گروه هسته ای و گروه 
اجرایی. مسئولین این کمیته ها همانند کسانی هستند که برجام 

را فتح الفتوح می دانستند، باید به این مورد خیلی توجه کنیم.
این نماینده مــردم در مجلس یازدهم بــا تأکید بر اینکه ما 
می توانیم از طرف غربی تضمین بگیریم تا در کنگره آن را تصویب 

کند، گفت: شاید بگویند کنگره مخالفت کند، این در حالی است 
که اکثر اعضای کنگره آمریکا دموکرات هستند و بایدن هم از 
همین جریان است. الزم نیست که مصوبه کنگره به آن صورت 
باشد، ما سه نوع داریم، یک دستور اجرایی و یک دستور اجرایی 

کنگره ای داریم که برای آن رأی نصف به عالوه یک کافی است.
نبویان افزود: متأسفانه در توافق آماده شده این موارد وجود 
ندارد، به جــای آن که آنها به ما تضمین دهنــد از برجام خارج 
نمی شوند از زبان ما در این توافق آمده است که ایران می گوید 
بایدن گفته اســت مادامی که ایران به وظایفش عمل می کند، 
آمریکا از تعهداتش خارج نمی شود یعنی به جای اینکه ما از او 

تعهد بگیریم، از ما تعهد می گیرد.

وی عنوان کرد: درباره اجرا هم قرار بود آمریکا تحریم ها را لغو 
کند، از سوی ما راستی آزمایی شود سپس در مجلس گزارش داده 
شود بعدا نمایندگان اجازه توافق را بدهند که متأسفانه هیچ کدام 
از این مراحل وجود ندارد. آن طور که من اطالع دارم آمده است که 
غربی ها روی کاغذ خواهند نوشت تحریم ها را غیب یا برداشته ایم 

و ایران باید به سمت اجرای تعهدات برود.

انتقاد نماینده مجلس به عملکرد تیم دیپلماسی دولت؛

نبویان: آنچه مطلوب ملت ایران است در توافق احتمالی وجود ندارد

وزیر خارجه عراق گفت که کشــورش 
خواهان توافق ایران و آمریکا اســت و این 

توافق به سود تمام منطقه خواهد بود.
به گزارش ایســنا، فواد حســین، وزیر 
خارجه عراق در گفت وگو با الشرق االوسط 
با اشاره به بحران  برق و گاز در عراق گفت که 
۴۵ درصد برق و گاز این کشور از ایران وارد 
می شود اما ایران نیز خودش گاهی اوقات با 
بحران مواجه می شود زیرا یک کشور بزرگی 

است و به برق زیادی نیاز دارد به همین دلیل به این فکر 
هستیم که از کشورهای خلیج)فارس( انرژی وارد کنیم.
وی با ابراز نگرانی از درگیری های روسیه واوکراین 
گفت که اگر این جنگ گسترش یابد آتش آن به منطقه 
نیز خواهد رسید، گفت: خواهان حل این درگیری از راه 
گفت وگو و مذاکرات هستیم زیرا در غیر این صورت به 

وضعیت انفجار خواهیم رســید و 
عراق و ایران از مرزهای این انفجار 

دور نیستند.
فواد حسین در پاســخ به این 
سوال که آیا نگرانی هایی نسبت به 
انعقاد توافق میان ایران و آمریکا در 
وین نیست، گفت: خیر، اگر از طریق 
گفت وگو و مذاکرات به توافق برسند 
این امر بسیار خوب است. درگیری 
های ایرانی و آمریکا در زمان دونالــد ترامپ بر اوضاع 
امنیتی و سیاســی عراق تاثیر گذاشت  به همین دلیل 
ما خواهان حل اختالفات ایران و آمریکا از طریق توافق 
میان دو طرف هستیم و معتقدم که اگر توافقی حاصل 
شود این توافق هم به سود دو کشور و هم به سود منطقه 

خواهد بود.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: در مجلس 
ما که یک نهاد مهم قانون گذاریســت و سرنوشت 
کشور در دستش اســت تعدادی افراد با تندروی 
و سواســتفاده از اختیار و قلب بعضی از مسائل به 
تشویش اذهان عمومی می پردازند.به گزارش ایلنا 
مرتضی مبلغ درباره تالش برای بررسی مجدد طرح 
صیانت از فضای مجازی در مجلس که با واکنش 
افکار عمومی مواجه شده اســت، گفت: در حالی 
که مشــاهده می کنیم در جامعه برخی از افراد به 

دلیل اظهار ظر شخصی و درج یک مطلب خاصی در یک روزنامه ای 
که تیراژ محدودی هم دارد گاهی با اتهام تشــویش اذهان عمومی 
احضار و محکوم به زندان می  شوند؛ اما در مجلس ما که یک نهاد مهم 
قانون گذاری است و سرنوشت کشور در دستش است برخی با تندروی 
و سواستفاده از اختیار و قلب بعضی از مسائل به گونه ای به تشویش 

اذهان عمومی می پردازند و هیچ اتفاقی هم  در کمال 
تاسف نمی افتد.معاون سیاســی وزارت کشور در 
دولت اصالحات یادآور شد: در شرایطی که جامعه 
در روزهای پایانی سال از گرانی ها ملتهب و نگران 
است و همه غم، درد و رنج تامین مایحتاج عمومی 
خودشان را دارند باید هرچه بیشتر با مردم همدلی و 
سعی کرد شرایط مساعد را فراهم کرد، این تندروها 
در مجلس دست به کارهایی می زنند که وجدان 
عمومی را تحریک و تخریب و واقعا در اذهان عمومی  
تشــویش ایجاد می کند.وی با بیان اینکه چرا اجازه داده می شود 
تندروها در کشور یکه تازی و مشکل سازی کنند، خاطرنشان کرد: 
خدایی نکرده اگر مردم به خاطر این روش ها و باتوجه به مشکالتی 
که دارند، تحت فشارهای بیشتر واقع شوند و دست به واکنش های 

ناخواسته بزنند، چه دستاوردهایی برای کشور خواهد داشت؟

وزیر خارجه عراق:

 خواهان حل اختالفات تهران و واشنگتن از طریق توافق هستیم
فعال سیاسی اصالح طلب:

برخی اقدامات مجلس مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است


