
واکنش امیرعبداللهیان
به ادعای تحویل پهپاد به روسیه: 

به هیچکدام از طرفین مناقشه 
اوکراین کمک نمی کنیم

وزیر امور خارجه در گفت وگو با روزنامه ایتالیایی 
ال رپوبلیکا ضمن تاکید بر تالش تهران برای متوقف 
شدن جنگ اوکراین، ادعای آمریکا در مورد تحویل 

صدها پهپاد از سوی ایران به روسیه را رد کرد.
به گزارش انتخاب، خبرگــزاری تاس به نقل از 
مصاحبه رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با این رسانه 
ایتالیایی نوشت که تهران از هر گامی که به تشدید 
درگیری ها در اوکراین بیانجامد، خودداری می کند.
حسین امیرعبداللهیان در این مصاحبه گفت: ما 
انواع گوناگونی از همکاری با روسیه داریم که حوزه 
دفاعی از جمله آنهاست. ما به هیچکدام از طرفین 
دخیل در مناقشه )اوکراین( کمک نمی کنیم چرا 

که مطمئنیم که این )جنگ( باید به پایان برسد.
    

سفیر روسیه:
سفر بایدن برای ایجاد ائتالف

علیه ایران است
سفیر روسیه در ایران در گفت وگو با یک رسانه 
روسی ضمن انتقاد از رویکرد دولت بایدن در قبال 
احیای توافق هسته ای، از ایجاد ائتالف علیه ایران با 
ســفر بایدن به منطقه خبر داد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، لوان جاگاریان، گفت: 
آمریکا در توافق هسته ای با ایران دچار تناقض است 
زیرا آنها به طور رسمی از آن حمایت می کنند، اما در 

عین حال سعی در ایجاد ائتالف علیه تهران دارند.
اســپوتنیک در ادامه به نقل از جاگاریان آورده 
اســت: اکنون این ســفر رئیس جمهور ]آمریکا به 
خاورمیانــه[ در چنین جبهــه ای ضدایرانی انجام 
خواهد شد و هدف آن تشکیل نوعی ائتالف عربی- 
اســرائیلی علیه ایران خواهد بود که قطعا غیر قابل 
قبول اســت. جاگاریان ادامه داد: من فکر می کنم 
آمریکایی ها در اینجا با خودشان تناقض دارند. به نظر 
می رسد از یک سو به صورت شفاهی، علنا از عالقه 
ادعایی خود به احیای توافق برجام )توافق هسته ای( 
صحبت می کنند و از سوی دیگر، هر کاری که ممکن 
است انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود که این 

اتفاق نیفتد.
    

واکنش آمریکا 
به سفر پوتین به تهران

مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از سفر به همراه 
رئیس جمهور این کشــور به خاورمیانــه، به بیان 
اظهاراتی درباره روابط ایران و روسیه در آستانه سفر 

پوتین به تهران پرداخت.
به گزارش ایرنا، صفحه توییتر شــبکه الجزیره 
به نقــل از جیــک ســالیوان، نوشــت: بایدن]در 
رایزنی هایش[ با اسراییل درباره تالش های آمریکا 
برای انعقاد توافقی هسته ای با ایران صریح خواهد 
بود. سالیوان درباره سفر آتی رئیس جمهور روسیه 
به تهران هم نوشت: زمان سفر پوتین به تهران حائز 
اهمیت است. وی در ادامه ادعاهای خود علیه ایران 
گفت: تعمیق روابط روســیه با ایران برای کشــتار 

اوکراینی ها تهدیدی جدی برای جهان است.
    

دستگیری اعضای یک شبکه 
تروریستی در شمال غرب کشور

روابط عمومی وزارت اطالعــات در اطالعیه ای 
از دســتگیری اعضای یک شــبکه تروریستی در 
شمال غرب کشــور خبر داد. به گزارش ایلنا، روابط 
عمومــی وزارت اطالعــات در اطالعیــه ای اعالم 
کرد:با هوشیاری ســربازان گمنام امام زمان )عج( 
کلّیه ی اعضای یک شبکه ی تروریستی وابسته به 
اشرار تجزیه طلب در شمال غرب کشور شناسایی 

و دستگیر شدند.
در این اطالعیه آمده اســت: شــبکه ی ده نفره 
تروریســتی مورد بحــث در قالب چند هســته ی 
هماهنــگ و همپوشــان، مأموریت هــای متنوع 
و چندگانــه ی تخریــب، انفجار، حملــه به مراکز 
و تأسیســات حیاتی و اقتصادی کشــور تا ایجاد 
راه بندان جاده ای و اخــاذی از مــردم و به ویژه از 
کارآفرینــان موفق بومــی را در دســتور کار خود 

داشتند.
    

شمخانی به آذربایجان می رود
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه سفرهای 
برنامه ریزی شده به کشورهای منطقه قفقاز جنوبی، 
روز جمعه ۲۴ تیرماه به دعوت رســمی اسوب اف 
همتای آذربایجانی  خود به این کشور سفر خواهد 
کرد. به گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی در این 
سفر عالوه بر دیدار و گفت وگو با همتای آذربایجانی 
با الهام علی اف رئیس جمهور این کشــور نیز دیدار 
و پیرامــون مســائل دوجانبه و آخریــن تحوالت 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو خواهد کرد.
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در روزهایی که افکار عمومی و مردم 
ســخت درگیر معضالت معیشــتی و 
گرفتاری های مالی هســتند، بسیاری از 
تنگناهای ایجاد شده سیاسی و اجتماعی 
اخیر جای این سوال و تردید را باقی گذاشته 
که متولیان امر با چه تحلیلی به دنبال طرح 
برخی موضوعات و افزایش نارضایتی های 
جمعی هســتند. »قفل کودک« شاید 
جدیدترین واژه ای بود که کاربران ایرانی با 
آن مواجه شدند. محدودیتی در موتورهای 
جستجو که تمام کاربران را کودکی صغیر 
و زیر 13 سال مفروض داشته و در عمل، 
بدون ســر و صدا خبر از اجرای گام به گام 

طرح صیانت را می دهد.

حجاب و تهدیدات عجیب
هرسال و در آستانه روز عفاف و حجاب 
شــاهد برخی اظهارات درباره ضرورت و 
اهمیت نوع پوشش و برخی گالیه ها از سوی 
ائمه جمعه و برخی چهره های سیاسی و 
مذهبی بوده ایم. با این حال امســال این 
گالیه ها با توصیه های عجیبی همراه بود که 

نگرانی فزاینده ای را در جامعه ایجاد کرد.
ابتدا اســماعیل رحمانــی،  معاون 
دادستان مشــهد، گفت که »نامه ای به 
فرمانداری ارســال کرده ایم و از فرماندار 
مشهد خواســته ایم که خدمات به افراد 
بدحجاب را در اداره هــا و بانک ها ممنوع 
کنند.« و تاکید کرد که در این باره مدیران و 
رؤسای اداره ها و بانک ها موظف هستند به 
افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره ها 
و ... حاضر می شوند خدمتی ارائه ندهند. 
همچنین دادستان مشهد از فرمانداری 
این شهر درخواست کرده بود که از ورود 

زنان بدحجاب به مترو جلوگیری شود.
البته این موضوع واکنش شدید افکار 
عمومی و حقوق دانان را به دنبال داشت و 
آنها اعالم کردند که به موجب تبصره ماده 
۶3۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، 
بی حجابی بانوان به قید مجازات ممنوع 
و جرم انگاری شده  است، اما کم حجابی یا 
بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه اســت. بر 
این اساس وقتی که اصل یک رفتار جرم و 
قابل مجازات نیست، نمی توان با دستور و 
بخشنامه شهروندان را در معرض اعمال 
مجازات های تبعی و محرومیت از حقوق 
اجتماعی قــرار داد، چراکــه محرومیت 
از هرگونه حقوق اجتماعــی در صورتی 
بر شــهروندان قابل اعمال است که فرد 
مرتکب جرم بزرگ تری شــده  باشد و در 
اثر اجرای حکم محکومیت، طبق قانون از 
برخی حقوق اجتماعی برای مدت معینی 

محروم شود. 

دکتر محســن برهانی، استاد حقوق 
دانشگاه تهران هم در واکنش به نامه معاون 
دادستان مشهد در توئیتر نوشت: »عدم 
ارائه خدمات به افراد بد حجاب در اداره ها 
و بانک ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون 
مجازات اسالمی است. درصورت تحقق 
جرم، دستور دهنده و تقاضا کننده معاون 

در جرم و قابل پیگرد قانونی است.« 
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم 
ســعی کرد موضعی تعدیل شده از طرف 
دولت اتخاذ کند و گفت: »در ارائه خدمات 
عمومی و تأمین حقوق شهروندی هرگز 
نباید دسته بندی میان مردم صورت گیرد، 
ما با هرگونه دســته بندی و طبقه بندی 
کردن مردم برای ارائــه خدمات مخالف 
هســتیم و حتماً باید در چارچوب قانون 
همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی 

و از حقوق اساسی خود بهره مند شوند.«
مردم نیز در شــبکه های اجتماعی با 

یادآوری برخی مراسم  مذهبی و آیینی و 
یا انتخابات های مختلف این سوال را مطرح 
کردند که چگونه حضور این دسته از افراد نه 
تنها منعی ندارد؛ حتی از سوی رسانه های 
رسمی به عنوان مشارکت حداکثری مردم 
یاد می شود اما در ارائه خدمات برای آنان 

قرار است محدودیت ایجاد  شود.
البتــه در روزهایی که مســاله عفاف 
و حجاب به یک موضــوع چالش برانگیز 
میان افراد و گروه های مختلف تبدیل شده 
بود و امامان جمعه در موضعی هماهنگ 
بودند؛ لطف اهلل دژکام، امام جمعه شیراز در 
موضعی متفاوت گفت که »اگر می خواهیم 
مسئله جوانان را حل و بحث عفاف و حجاب 
را تاکید کنیم باید این افراد دارای شــغل 
باشند و بتوانند ازدواج کنند، حرف معقول 
این است اول شغل ایجاد شــود و زمینه 
ازدواج آسان فراهم شود تا بعد به حجاب 

و عفاف برسیم.«
 در حالی که به نظر می رســید شاهد 
فروکش کــردن مواضــع تهدیــدی در 
حوزه حجاب هســتیم و حتی بسیاری از 
رسانه های اصولگرا همچون جوان و رسالت 
نیز به نقد مواضــع محرومیت از خدمات 
اجتماعی شهروندان کم حجاب پرداختند 
اما اخبار مربوط بــه کمپین هایی در این 
زمینه دوباره واکنش مقامات مســئول را 

تند کرد.
وزیر کشــور روز گذشته درباره برخی 
کمپین ها درباره حجاب گفت که بیشتر 
تصاویر منتشر شده برای ایران نیست اما 
هشدار داد که در این زمینه برخورد صورت 

خواهد گرفت.
احمد وحیدی گفت: »این که عده ای 

در خارج بنشــینند که معمــوالً هم به 
دســتگاه های اطالعاتی خارجی وصل 
هســتند - و بعضاً هم این امر معلوم شده 
است - بخواهند برای داخل تعیین تکلیف 
کنند، آن هم در یک مسئله با این اهمیت، 
قابل قبول نیست. ما از همه کسانی که با 
فضای مجازی سروکار دارند درخواست 
می کنیم که تحت تاثیر این القائات سوء 

قرار نگیرند«
وحیدی گفت که »تعداد معترضان به 
حجاب اجباری زیاد نیست«، اما در عین 
حال تایید کرد که برخی از زنان حتی »بعد 
از نصحیت  ها« هم حاضر نیستند حجاب 
را رعایت کنند. که البتــه این اعتراض ها 

»تحمل نخواهد شد«.
او افزود: »افراد فرقــی نمی کند کجا 

باشند، باید ملتزم به قانون باشند.« 
پیشتر رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش هم گفته بود که »حجاب«، »خاکریز 
اول« در جمهوری اسالمی است و هشدار 
داد که چنانچه این خاکریز شکسته شود، 

دیگر خاکریزها نیز از دست خواهند رفت.
 اینکه آیا جو ایجاد شــده در خصوص 
برخورد با بدحجابان پایدار اســت یا پس 
از دور شدن از مناســبت واقعه گوهرشاد 
مشــهد، شــاهد کاهش اظهارنظرها و 
برخوردهای گشت ارشادی خواهیم بود 

را زمان به قضاوت خواهد گذاشت.

سیاست دستگیری آشکار 
و صیانت پنهان

شب هجدهم تیرماه خبر دستگیری 
مصطفی تاج زاده در رسانه ها منتشر شد 
و بســیاری از فعاالن سیاسی را به تعجب 

واداشت. هرچند تاج زاده به صراحت به نقد 
برخی روندها و رویکردها می پردازد ولی 
در روزهای گذشته مناظره های متعددی 
را با نیروهای مخالف و برانداز ایران انجام 

داده بود.
شاید همین صف بندی او با براندازان 
بود که دســتگیری اش را کمی عجیب و 
غیرمنطقی نشــان داد. همچنین محمد 
رسول اف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی 
از جامعه سینمایی کشــور نیز دستگیر 
شدند. برخی از رسانه ها نیز خبر دستگیری 
تعدادی از خانواده های قربانیان آبان 139۸ 

را داده بودند. 
بهزاد نبوی، رئیــس جبهه اصالحات 
در پیامــی تاکید کرد که »از مســئوالن 
ذیربط می خواهم اجازه ندهند بدخواهان 
کشور که خواسته یا ناخواسته، می توانند 
پیش برنده اهداف نفوذ دشــمنان ملک و 
ملت باشند، با زمینه سازی اقداماتی از جمله 
دستگیری مصطفی تاج زاده و فعاالن سایر 
اقشار مطالبه گر ملت در اصناف و گروه های 
مختلف اجتماعی و سیاسی، کینه و تخاصم 

و دوقطبی سازی را افزایش دهند.«
اما خبر دستگیری ها پایان شوک های 
پشت سر هم روزهای اخیر نبود و گزارش ها 
از قفل شدن تنظیمات جستجوی گوگل 
و بینگ، دو موتور جســتجوی پرکاربرد 
جهانی، روی حالت ایمن و فیلتر بسیاری از 
نتایج، در برخی اپراتورها مثل همراه اول و 

ایرانسل حکایت دارد.
بر اساس پیگیری ها از اپراتورها به نظر 
می رسد تغییراتی که در جستجو رخ داده 
از سمت این شرکت ها نبوده و از الیه های 
باالتری صورت گرفته است. کارشناسان 

اینترنت نیز بر این باورند که در حال حاضر 
این اتفاق که از داخل کشــور رخ می دهد 
حالتــی دارد که گویی تمامــی کاربران 

اینترنت کشور »کودک« هستند.
رضا شــیرازی از کارشــناس فضایی 
مجازی نوشت: »قرار گرفتن جستجوی 
گــوگل در حالــت Safe Mode باعث 
می شــود که نتایج گوگل برای حالت زیر 
13 ســال نمایش داده شــود. بسیاری از 
کسب و کارها در حوزه پزشکی، سالمت، 
روانشناسی، فروشگاهی و... از نتایج حذف 
می شوند و لطمه شدیدی خواهند خورد.«  
کاربر دیگــری هم به با طنــز موضوعات 
مختلف را بهم پیوند داد و نوشت: »اگر فکر 
می کنید ما کودک هستیم، پس حجاب 

برای ما واجب نیست.«

 اهداف نامعلوم 
فشار بر افکار عمومی

ســاده ترین تحلیل را این روزها همه 
شــنیده ایم: »می خواهند حواسمان را از 
وضعیت بد معیشتی و مشکالت اقتصادی 
دور کنند.« اما بسیاری از دلسوزان کشور 
رویدادهای روزهای اخیــر به خصوص 
در مورد حجاب، دســتگیری شماری از 
فعاالن و هنرمندان و خانواده های قربانیان 
ناآرامی های ســال 9۸ و محدودســازی 
اینترنت را تنها موجب خوشحالی مخالفان 

و براندازان می دانند. 
این افراد به صراحت بــه متولیان امر 
تاکنون هشــدار و تذکر داده اند و به قول 
احمد زیدآبادی »بســیاری از مخالفان 
نظام، نســبت به ایــن نوع هشــدارها 
خشــمگین می شــوند و آنها را موجب 
»هوشیاری« برخی مسئوالن جمهوری 
اســالمی و پرهیز از تکرار برخی اقدامات 

می دانند.«
اینکه در اتاق فکر نهادهای مسئول چه 
می گذرد، معلوم نیست اما از نگاه مردم و 
فعاالن سیاســی داخل نظام این رفتارها 

نامی جز »خودزنی« ندارد. 
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طهمورث حسینی
روی موج کوتاه

موضوع ناامن کردن جامعه 
برای بدحجابان و خودداری 

از ارائه خدمات اجتماعی 
به آنان، دستگیری برخی 
فعاالن سیاسی و هنری و 

محدودیت های ایجاد شده 
در خصوص اینترنت این 
روزها در کنار گرانی های 
افسارگسیخته، موجب 

آشفتگی ذهنی مردم شده 
است

بسیاری از دلسوزان کشور 
رویدادهای روزهای اخیر 
را تنها موجب خوشحالی 

مخالفان و براندازان می دانند 
و به صراحت درباره تبعات 

آن هشدار می دهند. اینکه 
در اتاق فکر نهادهای 

مسئول چه می گذرد، معلوم 
نیست اما از نگاه مردم 

و فعاالن سیاسی داخل 
نظام این رفتارها نامی جز 

»خودزنی« ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طی روزهای آینده 
شاهد سفرهای مهمی از سوی سران کشورهای همسایه و منطقه 
به تهران خواهیم بود، اظهار کرد: به زودی زمان و مکان مذاکرات 

احیای برجام و رفع تحریم ها مشخص می شود.
به گزارش ایسنا،  ناصر کنعانی در پاسخ به سوالی در ارتباط با 
آخرین پیگیری های انجام شده برای آزادی» اسداهلل اسدی« 
دیپلمات ایرانی بازداشت شــده که در حال حاضر در  یکی از 
زندان های بلژیک به سر می برد  با بیان این که پیگیر آزادی 
هر چه سریع تر این دیپلمات ایرانی هستیم، گفت: آزادی بی 

قید و شرط ایشان درخواست جدی و موکد ایران است. وی با 
بیان این که در این زمینه گفت وگوها و مشورت های سیاسی 
با مقامات بلژیک برقرار است و مشورت های نزدیکی در حوزه 
قضایی با دولت بلژیک داریم، تصریح کرد: امیدواریم در بستر 
اقدامات انجام شده و پیگیری های صورت گرفته و تالش هایی 
که تا االن انجام داده ایم، به زودی شاهد آزادی این دیپلمات 

ایرانی باشیم.
 سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
در ارتباط با موضوع مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریم ها 

تصریح کرد: موضع ایران در خصوص مذاکرات برای رفع تحریم 
ها روشن است. ما به روند دیپلماتیک و مذاکرات چند جانبه برای 
حل و فصل اختالفات پایبند و منتظر هســتیم و همانطور که 
وزیر خارجه کشورمان چندین بار اشاره کردند باز ماندن پنجره 
دیپلماسی و مذاکرات برای حل موضوعات باقیمانده مرهون رفتار 

مسئوالنه و حاکی از تدبیر حکیمانه ایران است.

این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه ایران به روند 
مذاکرات پایبند اســت، اظهار کرد: مذاکرات به روال گذشته از 
طریق تبادل پیام چه در سطح گفت وگوهای وزیر خارجه با آقای 
بورل و چه در سطح رایزنی های آقای باقری با آقای مورا در جریان 
است و نحوه جمع بندی در خصوص ادامه مذاکرات و همچنین 
تعیین مکان و زمان مذاکرات در رایزنی ها بین طرفین در حال 
انجام است و گمان می کنم زمان و مکان مذاکرات به زودی تعیین 
شود. کنعانی تصریح کرد: عدم تعیین زمان و محل مذاکرات به 
معنای پایان مذاکرات نیست، ایران در مسیر مذاکره قرار دارد و تا 
زمانی که طرف های مقابل به روند مذاکره و دیپلماسی چند جانبه 
پایبند باشند ایران در این مسیر قرار خواهد داشت. البته همانطور 
که پیش از این نیز گفته ایم ایران روابط خارجی به ویژه توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری خــود را معطل گفت وگوهای برجام 

نکرده است و نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

زمان و مکان مذاکرات به زودی تعیین می شود

نشست خبری

مقامات ارشد اسرائیل که در مراسم استقبال از بایدن 
در فرودگاه بن گوریون حضور یافته بودند، موضع گیری 

علیه ایران را محور صحبت های شــان 
قرار دادند.

به گزارش ایسنا،  اسحاق هرتزوگ، 
رئیس اسرائیل در مراسم استقبال از جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا عنوان کرد 
شد: سفر بایدن سفر صلح از اسرائیل تا 
عربستان است. این سفر عمق روابط ما 
را نشان می دهد. ما چالش های امنیتی 

ایجادشده از ســوی ایران که اسرائیل و همسایگانش را 
تهدید می کند، بررسی می کنیم. همچنین یائیر الپید، 
نخست وزیر اسرائیل  نیز در اظهاراتی گفت:  ما با رئیس 
جمهور آمریکا در مورد مسائل امنیتی گفت وگو خواهیم 

کرد. ما همچنین به گفت وگو درخصوص تشکیل ائتالفی 
جدید به منظور توقف حرکت ایران به سمت دست یابی به 

سالح اتمی خواهیم پرداخت.
جو بایدن،  رئیس جمهور آمریکا در بدو 
ورود به اراضی اشغالی گفت: مایه افتخار 
است که اینجا بین دوستانم در اسرائیل 
حاضر شده ام. روابط ما با اسرائیل بسیار 
قوی تر و عمیق تر از قبل اســت و ما در 
تالش برای تقویت ســامانه های دفاعی 
از جمله ســامانه گنبد آهنین خواهیم 
بود. جو بایدن، رییس جمهور آمریکا پیش تر در آستانه 
سفر به منطقه گفته بود، دولت او به »افزایش فشارهای 
دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایــران ادامه خواهد داد تا 

آماده بازگشت به توافق شود.«

وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه ای از گفت وگوی 
معاونان وزرای امور خارجه ایران و کره درباره روابط دوجانبه 

و مسئله آزادســازی پول های بلوکه شده 
ایران در بانک های کره ای خبر داد که در 
آن پاســخ صریح کره به ایران حل مساله 

برجام بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
یونهاپ، وزارت امــور خارجه کره جنوبی 
اعالم کرد، دیپلمات های ارشد ایران و کره، 
امروز تماسی تلفنی داشته  و درباره راه هی 

بهبود روابط دوجانبه که تحت تاثیر موضوع پول های بلوکه 
شده این کشور در بانک های کره قرار گرفته است، گفت وگو 
کرده اند. در بیانیه وزارت امور خارجه کره آمده اســت: چو 
هیون دونگ، معاون  وزیر امور خارجه کره با علی باقری کنی، 

همتای ایرانی اش درباره آخرین تحوالت مذاکرات درباره 
احیای توافق هسته ای سال ۲۰1۵ گفت و کردند.

وزارت امور خارجه کره جنوبی همچنین 
اعالم کرد، باقری در این تماس تلفنی گفت، 
»مسائل مبرم دوجانبه« باید فورا حل شوند 
و چو پاســخ داد که دولت سئول با احیای 
توافق هســته ای تالش خواهد کرد این 
پول ها آزاد شوند و واردات نفت ]از ایران[ 

از سرگرفته شود.
مقامات ســئول گفته اند، سرنوشت 
پول های بلوکه شــده به نتیجه مذاکرات هسته ای ایران با 
قدرت های جهانی بستگی دارد اما مذاکرات غیرمستقیم 
میان تهران و واشــنگتن در اواخر ژوئــن در دوحه، بدون 

پیش رفتی هدف مند بود.

ازسوی مقامات ارشد اسرائیل و در فرودگاه مطرح شد؛

اظهارات ضدایرانی در مراسم استقبال از بایدن
پاسخ کره به ایران:

برای دریافت پول، برجام را حل کنید

تنش های اجتماعی و سیاسی هم بر دغدغه های اقتصادی مردم افزوده شد؛

محدودیت های جدید و کام تلخ مردم


