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واشنگتن «تيم سّري» تشكيل مي دهد
ــتريت ژورنال ادعا كرده است كه دولت آمريكا  روزنامه وال اس
ــته اي  ــتيابي به توافقي نهايي در موضوع هس ــاال براي دس احتم
ــنيم، اين  ــود. به گزارش تس ــرات محرمانه با ايران ش وارد مذاك
ــوي ويليام برنز،  ــه آمريكا از س ــته كه تيم مخفيان ــه نوش روزنام
ــاليوان مشاور امنيت ملي و جو بايدن  معاون وزير خارجه، جك س
ــود. اين افراد قبال در  ــاون رئيس جمهور آمريكا هدايت مي ش مع
ــدون اطالع نزديك ترين هم پيمانان  ــقط، نيويورك و ژنو و ب مس
ــرائيل و عربستان، در نشست هاي  خاورميانه اي آمريكا يعني اس

مخفيانه با طرف هاي ايراني شركت كرده اند.
تذكرهاي جبهه پايداري به مشايي

كوثري، نماينده تهران در برنامه شناسنامه از نوع رابطه جبهه 
ــت. به گزارش  ــورمان گف ــين كش پايداري با رئيس جمهور پيش
ــه درباره موضع جبهه پايداري در ارتباط با  ــارس، او در اين برنام ف
مشايي، بيان كرد: ارديبهشت 89 در جلسه اي كه با آقاي مشايي 
ــد خيلي محكم گفته شد كه اين قدر اظهارنظر نكن، تو  برگزار ش
ــاي حزب اللهي را از دور احمدي نژاد فراري مي دهي،  داري بچه ه
ــايي گفت من اظهارنظرهاي خودم را انجام مي دهم، مگر  اما مش

اين كه احمدي نژاد بگويد  اين كار را نكن.
باهنر: شكست مذاكرات، نظر نظام نيست

ــه تبيين  ــس مجلس در جلس ــر، نايب رئي ــا باهن محمدرض
ــر ضرورت مديريت  ــبت اعتدال و اصولگرايى در اصفهان، ب نس
ــم اصالحات» و «افراطى گرى اصولگرايى» تاكيد  «راديكاليس
كرد.  ايرنا خبر داده كه او در اين جلسه از اين كه برخى از شكست 
ــوند، ابراز ناراحتي كرده و  ــحال مى ش ــته اى خوش مذاكرات هس
ــت. نظام ما به دنبال بازى بردـ   ــت: اين نظر نظام نيس افزوده اس

برد در قالب نرمش قهرمانانه است.

 مرتضى تمدن در فهرست تحريم ها
ــين  ــتاندار پيش وزارت خزانه داري آمريكا، مرتضي تمدن، اس
تهران را به ادعاي دست داشتن در سانسور و محدودسازي آزادي 
ــت قبلي خود را نيز به روز كرد.  ــان ايرانيان تحريم كرد و فهرس بي
به گزارش فارس، اين وزارتخانه طي بيانيه اي در وب سايت خود، 
فهرست تحريم هاي اعمال شده را براساس آنچه «كاهش تهديد 

ايران» هدف گذاري كرده، تمديد و گسترده تر كرده است.
دستور قضايى براى فيلتر اينستاگرام

ــتراك گذارى عكسـ  اينستاگرامـ  با  ــبكه اجتماعى به اش ش
ــدن آن به وزارت  ــتور فيلتر ش ــود و دس حكم قضايى فيلتر مى ش
ــده است.  يك مقام آگاه به مهر گفته است: اين  ارتباطات ابالغ ش
ــبكه اجتماعى موبايلى، به دليل دارا بودن شاكى خصوصى در  ش
ــى قرار گرفته است. وى با بيان  ــت مسدود شدن  دسترس فهرس
اين كه دستور قضايى براى فيلتر شدن شبكه اجتماعى اينستاگرام 
صادر شده است، اضافه كرد: اين حكم قضايى به وزارت ارتباطات 

و فناورى اطالعات براى اجرا ابالغ شده است. 
دستاوردهاي سيكا به روايت ابوطالبي

ــى دفتر رئيس جمهورى پس از بازگشت از سفر  معاون سياس
چين در توئيتر نوشت: ايران بعد از اجالس سيكا رهبرى مبارزه با 
تروريسم را به عهده خواهد گرفت. به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
ــازمان ملل كه  ــفير جديد ايران در س ــت، حميد ابوطالبى، س دول
ــوى آمريكايي ها صادر نشده، اين مبارزه را  تاكنون ويزاى او از س

تئوريك، ديپلماتيك، هدايتگر و الهام بخش خوانده است. 
همراهي اصولگرايان مجلس با دولت

ــيون اصولگرايان مجلس  غالمعلى حدادعادل،رئيس فراكس
در اصفهان گفت: فراكسيون اصولگرايان و نمايندگان اصولگراى 
مجلس در تالش هستند در اداره امور كشور دولت يازدهم را مانند 
دولت هاى قبل يارى دهند و البته ذره اى از اصول خود عقب نشينى 
ــته اى و  ــاره به مذاكرات هس نخواهند كرد.  به گزارش مهر، او با اش
انتقاد از برخي دلواپسي ها گفت: خانواده اى كه فرزند خود را به جبهه 

مى فرستد، طبيعى است كه دلواپس فرزندش باشد .
بهزاد نبوى آزاد شد

بهزاد نبوى، يكى از زندانيان وقايع پس از  فتنه سال 88 و فعال 
سياسي اصالح طلب، پس از پايان دوران محكوميت خود  آزاد شد.  

برداشت نادرست از كار اطالعاتي
ــتادان و  ــوى،  وزير اطالعات در همايش فضال، اس محمد عل
ــرد: آنچه در ذهن مردم از كار  ــان رضوى تاكيد ك روحانيون خراس
اطالعاتى متصور است، امرى خشن و عملياتى است كه غلط است. 
ــالم امنيت را همراه با شادكامى  به گزارش انتخاب، او گفت كه اس
مى خواهد.  علوي با بيان اين كه هرگونه توهين و ضرب و شتم در 
وزارت نهى شده، ادامه داد: در وزارت اطالعات سفارش موكد شده 

كه در زندگى شخصى افراد تجسس صورت نگيرد.

ــترك اظهارات دو روز  ــدني است». اين فصل مش «توافق، ش
گذشته مقامات كشورمان است كه در تريبون هاي مختلف، درباره 
ــول تهران براي  ــته اي موضع گرفتند و فرم ــد مذاكرات هس  رون
به نتيجه رسيدن گفت وگوهاي ايران و 1+5  را تكرار كردند: «بازي 

بردـ  برد».
ــاس رئيس جمهور روز پنجشنبه در آخرين روز از  بر همين اس
سفر به چين، در كنفرانسي خبري گفت كه « اگر 1+5 حسن نيت 
داشته باشد و نسبت به البي هاي پشت پرده اعتنا نكند، دستيابي به 
توافق تا پايان تيرماه  غيرممكن نيست» و از ديگر سو محمدجواد 
ــورمان در گفت وگويي با هفته نامه  ــف، وزير امور خارجه كش ظري
ــتيابي ايران به سالح  نيويوركر تاكيد كرده كه «اگر هدف عدم دس

هسته اي باشد، حصول توافق آسان است». 
رئيس جمهور و وزير امور خارجه، راهكارهاي پيشنهادي خود 
ــريح كردند.  ــراي كاهش تنش ها ميان ايران و آمريكا را نيز تش ب
اقدامي كه به عقيده برخي صاحب نظران مي تواند تاثير مستقيمي بر 
سرنوشت مذاكرات هسته اي بگذارد. همزمان با اين اظهارنظرها، 
منابع ديپلماتيك هم از ُمهر تائيد آژانس بين المللي انرژي اتمي بر 
انجام تعهدات هسته اي تهران در تازه ترين گزارش اين آژانس خبر 
ــد و در خبر ديگري، همزمان با اين اظهارنظرها، رويترز از  مي دهن
ــاخت چهار تا هشت رآكتور  ــيه براي س احتمال توافق ايران و روس

جديد خبر داد.

 رئيس جمهور: براي توافق نهايي عجله اي نداريم
ــن روحاني رئيس جمهور در تازه ترين موضعگيري درباره  حس
مذاكرات هسته اي گفته است كه ايران نه در مذاكره و نه در رسيدن 
ــت، انجام اين  ــا 1+5 عجله ندارد، اما معتقد اس ــه توافق نهايي ب ب
ــه دنبال دارد. به  ــت كه نفع طرفين را ب ــازي بردـ   برد اس ــق ب تواف
ــاني دولت، او در پاسخ به پرسش رويترز  گزارش پايگاه اطالع رس
ــرده كه طرف مقابل  ــران به گونه اي عمل ك ــان كرد: دولت اي بي
هيچ بهانه اي نداشته باشد و اگر در توافق با غرب موفقيتي حاصل 

ــود، به دليل لجبازي است. روحاني در جمع انديشمندان چيني  نش
ــال هاي انقالب  به روابط خصمانه آمريكا با ايران بويژه پس از س
ــاره كرد و گفت: اگر دولتمردان آمريكا اراده و حسن نيت داشته  اش
باشند، مي توان از فهرست تنش هاي موجود ميان دو كشور كاست. 
ــته و ــارت هاي گذش ــور افزود: در صورت جبران خس  رئيس جمه

ــدن سياست هاي خصمانه عليه ايران، امكان حركت در   تكرار نش
مسير بهتر و كاستن از تنش ها وجود دارد.

سفر روحاني به چين در كنار تاكيد بر افزايش روابط اقتصادي 
ــور، فرصتي براي تبادل نظر درباره مذاكرات هسته اي هم  دو كش
ــور نيز  ــاي جمهور دو كش بود و اين ظرفيت را در جريان ديدار روس
ــروز داد به گونه اي كه رئيس جمهور چين در ديدار روحاني با بيان  ب
ــده تا فضاي جديدي  اين كه تدبير و رويكرد مثبت ايران باعث ش
ــود، تصريح كرد: چين همواره به حقوق  در مذاكرات 1+5 ايجاد ش
ــته و با تحريم هاي يكجانبه برخي  ــته اي ايران احترام گذاش هس

كشورها مخالفت مي كند.

 ظريف: منافع عده اي در افزايش تنش است
اما اين فقط رئيس جمهور كشورمان نبود كه بر امكان حصول 
ــورمان  توافق نهايي با 1+5 تاكيد كرد، بلكه وزير امور خارجه كش

ــتيابي  نيز در مصاحبه  با هفته نامه «نيويوركر» در مورد امكان دس
به توافق نيز خاطرنشان كرد: اين كار هم سخت و هم سهل خواهد 
ــابه نسبت به  ــهل از آن جهت كه ما به ظاهر ديدگاهي مش بود؛ س
ــليحات هسته اي نمي خواهيم و آنها  اهداف مذاكرات داريم. ما تس
 هم مي گويند كه هدف، اطمينان از عدم دستيابي ايران به تسليحات 
هسته اي است. اگر واقعا هدف اين است، به عقيده من، اين هدف 
همين االن هم محقق شده است. فقط بايد ساز و كاري را بيابيم كه 
بتوانيم در مورد اين روند به توافق برسيم. ظريف با اين حال يادآوري 

كرده كه جزئيات توافق ممكن است طاقت فرسا باشد. 
وي در مورد منافع مشترك ميان ايران و آمريكا هم گفته است: 
اگر عدم گسترش تسليحات هسته اي، منفعت امنيت ملي دارد، اگر 
اياالت متحده هم به عدم گسترش عالقه مند است، خب اين يك 
نقطه است. آزادي كشتيراني در خليج فارس در  جهت منافع امنيت 
ــت. ثبات منطقه به نفع امنيت ملي ماست، مبارزه با  ملي ايران اس
تروريسم و بي ثباتي در افغانستان در  جهت منافع امنيت ملي ماست، 
ثبات و پايداري حاكميتي در منطقه جزو منافع امنيت ملي ماست، 
پايان خونريزي ها در سوريه در خصوص منافع امنيت ملي ماست. 
اگر گفته هاي اياالت متحده را مبتني بر واقعيت تلقي كنم، خب بايد 

در منافع همگرايي وجود داشته باشد. 

توصيه هاي روحاني و ظريف به واشنگتن 
رئيس جمهور جبران گذشته و تكرار نشدن سياست هاي خصمانه  آمريكاعليه ايران  را راهكار كاهش تنش   ها  دانست

ــا حضور مرتضي  ــروز، فردا اين هفته ب ــه ديروز، ام برنام
نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و محمدرضا خباز 
ــبكه سوم  معاون تقنيني معاونت پارلماني رئيس جمهور از ش
ــيما روي آنتن رفت و طي آن، مهمانان برنامه راهكارهاي  س

خود را براي مهار تندروي سياسي بيان كردند.
ــخيص  به گزارش فارس، مرتضي نبوي عضو مجمع تش
ــه ابتكارعمل در  ــه از اين ك ــن برنام ــام در اي ــت نظ مصلح
ــت، ابراز  ــراد تندرو اس ــت اف ــي به دس ــاي سياس جريان ه
ــود را در  ــي خ ــت: عده اي حيات سياس ــرد و گف ــي ك ناراحت
ــراي افكار  ــاي ناامن ب ــه و فض ــش در جامع ــدروي و تن  تن

عمومي مي بينند.
ــا اگر گرداننده جريان ها  ــاز نيز تصريح كرد: افراطي ه خب
ــت آنها موضع بگيرند و  ــتند افراد معتدل در مقابل حرك هس
ــت. وي افزود: همان طور كه نيروهاي  اين تقواي جمعي اس
نظامي و انتظامي حفاظت اطالعات دارند و گروهي خاص تر 
از آنها را تحت مراقبت قرار مي دهد هر جريان سياسي درون 

نظام هم بايد اتاق مراقبت داشته باشد. 
ــش كه آيا داشتن اتاق مراقبت  ــخ به اين پرس وي در پاس

ــاق مراقبت  ــت: در واقع وجود ات ــت نمي آورد، گف محدودي
ــت. نبوي هم  ــي اس ــب تكامل و جلوگيري از فروپاش موج
ــت؟  ــخ داد: محدوديت مگر چيز بدي اس ــن زمينه پاس در  اي
ــه وجود اين  ــد؛ البت ــه هرج و مرج نباش ــي اين ك ــون يعن قان
ــات داوري در  ــت، هي ــابقه نيس ــزاب بي س ــوع در اح  موض

احزاب وجود دارد.
خباز در پاسخ به اين پرسش كه تعامل گروه هاي سياسي 
ــد تقواي جمعي در آن رعايت  ــي كه باي در يك فضاي سياس
ــود، گفت: در مرحله اول قانون؛  ــود چه طور بايد تقويت ش ش
ــه بايد حول محور قانون حركت كنند. هيچ گاه يك گروه  هم
ــي ــرگ ديگري را بكند. كار سياس ــي نبايد آرزوي م  سياس

 به معناي تحمل رقيب است.
ــش كه دولت با شعار اعتدال  ــخ به اين پرس نبوي در پاس
ــي روز را معتدل  ــت كه كار مي كند آيا فضاي سياس 9 ماه اس
مي بينيد، گفت: بنده از مجلس چهارم و پنجم با آقاي روحاني 
آشنا هستم، از ديرباز دنبال اين بودند كه عقالنيت حاكم باشد 
و رعايت يك سري مسائل وجود داشته باشد، با اين حال بايد 

اخالق پيروزي و شكست را رعايت كنيم.

فرمانده نيروي زميني ارتش اعالم كرد: امسال رزمايش 
ــر آنالين، پهپاد  ــي پهپاد به صورت دريافت تصاوي تخصص
ــالح با توانايي شليك موشك هاي  انتحاري و پهپاد حامل س

هوا به زمين و هوا به هوا را برگزار خواهيم كرد.
به گزارش مهر، امير احمدرضا پوردستان فرمانده نيروي 
ــليك  ــد از آغاز رزمايش بيت المقدس و ش ــي ارتش بع زمين
ــك هاي فجر 5، نازعات و كاتيوشا گفت: تالش داريم   موش

امسال  سه رزمايش تخصصي بزرگ برگزار كنيم.
ــته آغاز  وي در مورد رزمايش بيت المقدس26 كه روز گذش
شد، گفت: هم برد راكت انداز، هم دقت و قدرت تخريب را باال 

ــت كرديم  ــنده نمي كنيم و درخواس برديم و به همين نيز بس
ــود. اين  ــيع تري فعال ش راكت هاي نيروي زميني در برد وس
ــتيباني دشمن بسيار خوب است و اين  امر براي زدن عقبه پش
ــده تا امكانات و عقبه  ظرفيت در نيروي زميني ارتش ايجاد ش
ــه در رزمايش امروز  ــرار دهيم. اين اقدام ك ــمن را هدف ق دش
تمرين شد يك انتقال تجربه داشتيم به جوانان، در ضمن موفق 
شديم سلسله زنجيره دريافت دستور و انجام عمليات را كوتاه 
ــليك را انجام دهيم. سردار  ــتقر و ش كنيم تا در زمان كوتاه مس
ــتان افزود: دو رزمايش گسترده ديگر با همكاري  ديگر  پوردس

نيروهاي هوايي، دريايي، پدافند و سپاه برگزار خواهيم كرد.

در آستانه مبعث پيامبر گرامي اسالم صلّي اهللا عليه وآله وسلّم 
ــن بيت المقدس و  ــات غرورآفري ــالروز عملي و همچنين س

ــم  ــر معظ ــهر، رهب فتح خرمش
ــنهاد  ــالمي با پيش ــالب اس انق
ــف مجازات 72 نفر  عفو و تخفي
ــازمان قضايي  از محكومان س
نيروهاي مسلح موافقت كردند.

ــگاه  پاي ــزارش  گ ــه  ب
ــام  مق ــر  دفت ــاني  اطالع رس
ــت اهللا آملي  ــم رهبري، آي معظ
الريجاني، رئيس قوه قضاييه در 

آستانه مبعث پيامبر اعظم صلّي اهللا عليه وآله وسلّم و همچنين 
سالروز عمليات غرورآفرين بيت المقدس و فتح خرمشهر طي 
ــالمي  نامه اي به رهبر انقالب اس
ــو و تخفيف مجازات  ــنهاد عف پيش
ــازمان  ــان س ــر از محكوم 72 نف
ــلح را كه در  قضايي نيروهاي مس
ــرايط  ــيون مربوط، واجد ش كميس
ــخيص داده شده اند، ارائه  الزم تش
كرد كه اين پيشنهاد مورد موافقت 
ــالمي قرار  رهبر معظم انقالب اس

گرفت.

خطيب موقت نماز جمعه اين هفته تهران گفت: نه ملت، 
نه رهبري و نه دولت از حقوق هسته اي كوتاه نخواهند آمد.

ــاره به  ــاني با اش ــنا، آيت اهللا امامي كاش ــه گزارش ايس ب
ــران و رهبري همه  ــت: ملت اي ــران و 1+5 گف ــرات اي مذاك
ــد كه همين مطلبي كه دولت محترم در مذاكره با 5+1  برآنن
مطرح كرد و آن اين كه حقوق ايران بايد محفوظ بماند و تمام 
آنچه مربوط به غني سازي است و از راه انرژي هسته اي حل 
ــمنان نظام مي خواهند  ــود، برجا باشد. وي افزود: دش مي ش
تمام دنيا را زير سلطه خود بگيرند، صهيونيسم جنايتكار است 
و غرب بايد از آن فاصله بگيرد. اگر غرب از صهيونيسم فاصله 
ــان بوده و هم به نفع دنيا و هم ايران  بگيرد هم به نفع خودش
است و اگر اين اتفاق نيفتد ضرر آن نيز براي همه خواهد بود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه اخيرا 
جشن طالق مي گيرند و براي آن كارت پخش مي كنند، ادامه 
ــمي است براي كشتن  ــيار خطرناك و س داد: اين يك كار بس
ــن  ــالمي. مرد و زني كه براي طالق جش جامعه در تمدن اس

مي گيرند حتما شيطاني اند و اينها ارزش انساني ندارند.
خطيب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع عفاف 
و حجاب نيز اظهار كرد: آزادي واقعي در تمدن اسالمي وجود 
ــت. وي ادامه  دارد و آزادي اي كه در غرب مي بينيم غلط اس
داد: كار فرهنگي بسيار مهم است. من به دختران و پسرانمان 
ــما به دنبال غرب نرويد و از ذلت ها صرف نظر  مي گويم كه ش
ــي توجه كنيد و از لذت هاي دروغي  كنيد، به لذت هاي اساس

دور شويد و به خانواده،  همسر و نوه نزديك شويد.

به مناسبت فرارسيدن سالروز فتح خرمشهر، سپاه پاسداران 
ــالمي با انتشار بيانيه اي، ضمن قدرداني و تشكر از  انقالب اس
حضور مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا در نيروي هوافضا 
ــداري امام حسين(ع) تاكيد  ــگاه افسري و تربيت پاس و دانش
ــته كارهاي بزرگ و حساس را رها نكرده و همچنان  كرد، رش

پيشرفت در كيفيت و كميت را دنبال خواهيم كرد.
به گزارش ايسنا، سپاه پاسداران در بيانيه خود تحوالت و پيامدهاي 
عمليات فتح خرمشهر را عامل ظهور الگويي كامل و موفق از انديشه 
و مديريت كالن راهبردي در عرصه دفاعي، نظامي و امنيتي كشور 
دانست و ايجاد روح اميد و جهاد در بين ملل و جوامع آزاديخواه بويژه 
نزد عالقه مندان به انقالب اسالمي در لبنان، فلسطين و خطوط مقدم 
نبرد با رژيم صهيونيستي را از پيامدهاي شگفت انگيز فرداي پيروزي 

ملت ايران در فتح خرمشهر قلمداد كرد.
ــام راحل(ره) و  ــت ياد و خاطره ام ــن بيانيه با گراميداش اي
ــهيدان  ــالمي و ش تجديدميثاق با آرمان هاي بلند انقالب اس
گرانقدر عمليات غرورانگيز فتح خرمشهر و بيعت دوباره با مقام 
معظم رهبري تاكيد كرده است: بي ترديد سپاه پاسداران و ديگر 
ــور در صف مقدم ملت  ــلح و مدافع انقالب و كش نيروهاي مس
ايران همچنان به پيگيري آرمان هاي بلند انقالب و شهيدان و 
نيل به افق نويدبخش تشكيل تمدن نوين اسالمي انديشيده 
ــه قدرت هاي زورگو و باجگير بين المللي و در راس آن نظام  و ب
ــفته آمريكا اجازه عرض اندام نداده ــرور و برآش ــلطه گر، ش  س

ــر عرصه اي به آنان  ــتباه در ه ــورت هرگونه خطا و اش   و در ص
درس عبرت سخت، قاطع و كوبنده اي خواهند داد.

در برنامه ديروز، امروز، فردا پيشنهاد شد 

موافقت رهبر انقالب  با عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محكومان

امامي كاشاني: ملت، رهبري و دولت از حقوق هسته اي كوتاه نخواهند آمد

سپاه: اجازه عرض اندام به قدرت هاي زورگو نمي دهيم

جريان هاي سياسي براي مهار تندروي، اتاق مراقبت داشته باشند 
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ــخنران كنفرانس بررسي  ــورمان كه س وزير دفاع كش
ــائل امنيت بين المللي در مسكو بود، در اين كنفرانس با  مس
تاكيد بر حمايت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي از ادامه 
ــتار رفع تحريم هاي ظالمانه و ابطال  مذاكرات 1+5 خواس

قطعنامه هاي صادره در شوراي امنيت سازمان ملل شد.
به گزارش مهر، سردار حسين دهقان با تشريح دكترين 
ــوري است كه استراتژي  دفاعي ايران بيان كرد: ايران كش
ــي و تكيه بر روابط  ــور خوداتكايي داخل ــي آن بر مح دفاع
ــورهاي دوست و عالقه مند استوار  سودمند دوجانبه با كش

است كه تهاجم در آن جايي ندارد، اما سركوب متجاوزان با 
ــدرت و بدون ترديد صورت خواهد گرفت. در اين دكترين  ق
براساس نظر و فتواي رهبر انقالب اسالمي توليد و استفاده 
ــته اي و چه شيميايي  ــالح هاي كشتار جمعي چه هس از س
ــده و مطرود است. وي در ادامه سخنان خود،  حرام تلقي ش
خواهان نظارت و مقابله بدون تبعيض با گسترش سالح هاي 
كشتار جمعي در همه جهان و بخصوص خاورميانه شد و از 
ــي آمريكا و برخي هم پيمانان اصلي آن  دخالت هاي سياس

در امور داخلي ديگر كشورها انتقاد كرد. 

وزير دفاع: نيروهاي مسلح از مذاكرات هسته اي حمايت مي كنند




