
امیرعبداللهیان:
۳ روز پیش پیامی از آمریکا دریافت کردیم

وزیر امور خارجه بــا بیان این که رفتــار و گفتار 
آمریکایی ها با یکدیگر متناقض اســت، گفت: ســه 
روز پیش پیامی بین ما و طرف آمریکایی منعقد شد 
و ما پیامی از ســوی آمریکایی ها در ارتباط با توافق 
)هسته ای( دریافت کردیم. حسین امیرعبداللهیان 
در جمع خبرنگاران تأکید کرد: آمریکایی ها در تبادل 
پیام ها حتی تعجیل دارند کــه هرچه زودتر به نقطه 

توافق برسیم.
    

قوه قضاییه خواستار »تروریستی« خواندن 
بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال شد

دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: شبکه های تلویزیونی 
ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی به دلیل هدایت و 
تحریک به اغتشاش، تخریب اموال و تجهیزات عمومی 
و خصوصی، اقدامات تروریستی و ارائه آموزش های 
چگونگی ایجاد درگیری و ســاخت وسایل مربوطه، 
باید به فهرست گروه ها و افراد تروریستی اضافه شوند.  
به گزارش معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد 
حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، همچنین اعالم کرد: 
به دلیل دخالت و نقش مستقیم آمریکا در اغتشاشات 
اخیر، مقرر شــد پرونده ای حقوقی در دادگســتری 
تهران برای تعیین خسارات تشکیل و رای الزم علیه 

این کشور صادر شود.
    

سردار تنگسیری:
نیروی دریایی سپاه از آمریکایی ها

 ۵۲ تلفات گرفته است
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: نیروی دریایی 
سپاه با استفاده از قایق های تندرو در مدت یک سال 
و نیم درگیری مستقیم با آمریکایی ها توانست بیش 
از ۵۲ نفر تلفات از آن ها بگیرد و در مقابل، ما ۹ شهید 
دادیم. به گزارش ایســنا، دریادار علیرضا تنگسیری 
در گفت وگویی درباره اقدامات این  نیرو برای تأمین 
امنیت کشــور ادامه داد: در این مدت ما چهار قایق را 
از دست دادیم، ولی آمریکایی ها سه فروند ناو شامل 
ناوهای ساموئل رابرت، سی اور سی تی و سانگاری و نیز 

دو فروند بالگرد را از دست دادند.
    

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور:
حادثه زندان اوین 

ربطی به اغتشاشات کشور نداشت
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: حادثه 
زندان اوین ربطی به اغتشاشات کشــور نداشت. به 
گزارش ایسنا، ســید مجید میراحمدی در حاشیه 
همایش ملی پدافند شهری درباره وقایع زندان اوین 
اظهار کرد: این که گفته شد مین منفجر شده صحت 
ندارد. اتفاقــات زندان اوین ارتباطی با اغتشاشــات 
نداشت. سارقین، اراذل و اوباش تصور کردند با توجه به 
اتفاقات سطح شهر، نیروهای امنیتی و حراست زندان 
تمرکز خود را بر روی اغتشاشات گذاشتند بنابراین 

طراحی کردند تا از زندان فرار کنند.
    

واکنش روسیه به ادعای جنجالی 
اوکراین علیه ایران

سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، ادعای 
اســتفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را رد 
وتاکید کرد: اطالعات نادرستی را که غرب درباره خرید 
پهپاد از ایران منتشر می کند، رد می کنیم.به گزارش 
ایرنا،  واســیلی نبنزیا ایرنا، در نشست شورای امنیت 
سازمان ملل گفت که این ســازمان حق ارسال تیم 

بررسی درباره استفاده از پهپادها در اوکراین را ندارد.
    

نامه منتظری به دادستان سوئد 
درباره حمید نوری

دادستان کل کشور طی نامه ای به همتای سوئدی 
خود، خواستار رســیدگی به رفتار های غیرقانونی و 
رعایت اصول دادرسی عادالنه در مرحله تجدیدنظر 
پرونده »حمید نوری« شد. به گزارش ایسنا، »محمد 
جعفر منتظــری«، در این نامه خواســتار برگزاری 
محاکمه عادالنه و منصفانه در سوئد شده تا حمید نوری 
بتواند بر اساس دادرسی عادالنه و منصفانه از خود دفاع 
و قضات نیز بدون فشار روانی و فضاسازی های کاذب به 

اعتراض وی رسیدگی کنند.
    

آلمان سطح هشدار برای سفر به ایران 
را تشدید کرد

وزارت امور خارجه آلمان بــا ادعای اینکه »خطر 
واقعی دستگیری خودسرانه و محکوم شدن به حبس 
طوالنی به خصــوص برای شــهروندان دو تابعیتی  
وجود دارد«، از شهروندان این کشور از سفر به ایران 
خودداری کنند. ماه پیش دولت آلمان به اتباع خود 
توصیه کرده بود که از ســفر به ایران خودداری کنند 
و اکنون سطح هشدار برای چنین سفری را افزایش 

داده است.
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بیش از پنج هفته است که اعتراضاتی 
در ایران شکل گرفته و به رغم آنکه وزیر 
کشور اصرار عجیبی در اعالم »پایان« 
آن دارد و روز سه شنبه در بوشهر گفت 
که »اغتشاشــات توسط دستگاه های 
اطالعاتیـ  امنیتی در سراســر کشور 
کنترل شــده اســت و اغتشاشگران 
بازداشت شــده اند.«؛ نماز جمعه این 
هفته زاهدان شاهد راهپیمایی اعتراضی 
نمازگزاران بود. معاون امنیتی انتظامی 
وزارت کشــور نیز دیروز از »تحرکات 
ایذایی« در برخی اســتان ها و برپایی 
تجمعات در برخی دانشگاه ها خبر داد و 
درنهایت با تأیید بروز تنش در نمازجمعه 
زاهدان، گفت که »از نظر ما اغتشاشات 
شــهری در مراحل پایانی خود است و 

فضای کشور آرام است.«
اما ایــن »ختم غائلــه« مطلوب و 
موردنظر مســئوالن نظام از چه راهی 
حاصل می شود؟ افزایش نیروها و ادوات 
امنیتی در خیابان ها؟ گسترش ادبیات 
تهدید در ســخنرانی ها و خطابه ها و یا 
اینطور که رئیس دســتگاه قضا مدتی 
است بر آن پای می فشارد ایجاد فضای 
گفتگو و برقراری امنیــت و آرامش از 

رهگذر آن؟

اختالف افکنی
 به جای وحدت آفرینی 

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور 
دیروز در حاشیه همایش ملی پدافند 
غیرعامل در تشریح ماجرای نماز جمعه 
ناآرام زاهدان، خطبه های دیروز مولوی 
عبدالحمید را تحریک آمیز دانســت 
و گفت: »اگــر در خطبه هــا مطالب 
تحریک آمیزی مطرح نمی شــد، در 
زاهدان هم آرامش را شاهد می بودیم 
و متأسف هستیم در نمازجمعه که باید 
محل وحدت و آرامش مردم باشد، این 

سخنان مطرح شده.«
اشاره ســید مجید میراحمدی، به 
جایگاهی اســت کــه از اوان انقالب و 
شکل گیری نماز جمعه همواره بر وجه 
وحد ت آفرینی تریبون آن و نقش  ائمه 
جمعه در این راستا  تأکید می شد؛ اما 
حداقل در چند هفته اخیر و در کشاکش 
ناآرامی ها،  ایفای این نقش به فراموشی 
سپرده شد؛ چراکه سخنان تحریک آمیز 
و ادبیــات تهدید و توهین نســبت به 
معترضــان در خطبه های نماز جمعه 
سراسر کشور غیر از یکی دو شهر، موج 

می زد و این هفته را شاید بتوان سرآمد 
هفته های گذشته دانست. 

امام جمعه اهواز با بیان اینکه »کل 
شــرکت کنندگان در اغتشاشات در 
سراسر کشور فقط ۹۰ هزار نفر هستند 
که نسبت به جمعیت ۹۰ میلیون نفری 
ایران، دو دهم درصد است«، در خصوص 
دستگیرشدگان گفت: »۹۵ درصد این 
افراد مجرد بودند، ۸۰ درصد فرزندان 
طالق یا مطلقه بودند، ۵۰ درصد سابقه 
اعتیاد به مواد مخدر و الکل داشــتند و 

انگیزه ۶۵ درصد آنها هیجانی است.«
حجت االسالم ســیدمحمد نبی 
موســوی فرد در تحلیل آماری دقیق 
خود، جنسیت  ۸۵ درصد معترضین 
را مرد و ۱۵ درصــد را زن اعالم کرد و 
افزود: »فقــط ۱۵ درصد زن بودند چه 
می شود که اینقدر مرد دنبال برهنگی 
زن است. جالب این است که برداشت 
دستگیرشدگان از ایران این است که 

کشوری مخروبه است.«
خطیب جمعه قم هم در خطبه های 
این هفته، یکی از راه هــای مواجهه با 
حــوادث اخیر را تقویت شــبکه های 
اجتماعی داخلی دانست و گفت: »باید 
به اســتعمار مجازی کشــور در حوزه 
بسترهای اینترنت محور و شبکه های 
اجتماعی مانند توییتر، تلگرام و... پایان 
دهیم و شبکه های اجتماعی خارجی 
را مجبور به پذیرش قوانین جمهوری 

اسالمی ایران کنیم.«
آیت اهلل سید محمد سعیدی، با تأکید 
بر رصد، کنترل و مقابله با سرشاخه های 
آشوبگر یادآور شد: »مردم از قوه قضائیه 
انتظار دارند با این سرشاخه ها بر اساس 
قانون و با اشد مجازات برخورد شود تا 

برای دیگران درس عبرتی باشد.«
ادامه تهدیدات تولیت حرم حضرت 
معصومه )س( شامل چهره های مشهور 
شد که ضمن تأکید بر  برخورد قانونی 
و قاطعانه با آنها، گفت: »باید آن دسته 
از چهره هایی که به خاطر فضای ایجاد 

شــده انتقاداتی کردند را خواســت و 
نسبت به شرایط کشور توطئه دشمنان 
آگاهشــان کرد و به طور مستند از آنها 

تعهد گرفت که در دام اینها نیافتند.«
اما امام جمعه مشهد نیز که در صدور 
احکام کلی و عتاب و شتاب با مخالفانش 
شهره است؛ این هفته همچون عادت 
مألوف همیشــگی  و رویه جاری چند 
هفته اخیــر، به موضــوع اعتراضات و 
معترضین پرداخت و گفــت: »همه 
کســانی که در عرصه آشــوب ها وارد 
میدان شدند و به خیابان آمدند، ستون 
پنجم دشــمن بودند، دست به دست 
جاسوسان آمریکایی داده اند و دانسته 
یا ندانسته برای تحقق اهداف دشمن در 

این کشور تالش کرده اند.«
دامنــه انتقــاد حجت االســالم 
ســیداحمد علم الهدی به وزیر ورزش 
هم گســترش یافت و بــا ریختن آب 
ســرد بر تــالش او و همکارانش برای 
سهوی جلوه دادن حرکت الناز رکابی 
در مسابقات سنگنوردی کره جنوبی،  
تصریح کرد: »اخیراً شاهد بودیم که یک 
دختر فریب خورده که در اجرای مراسم 
سنگ نوردی روسری برداشته، کشف 
حجاب کرده و در پیش چشم همه مردم 
دنیا آبروی نظام را برده است، به کشور 
بازگشته و با آقای وزیر ورزش و جوانان 
دیدار کرده است. در این باره اساساً فرض 
کنیم که مالحظات سیاســی درست 
باشد و بهتر باشد که این خانم طرد نشود 
و به نظام برگردد اما نکته اینجاست که 
چرا وزیر ورزش با این خانم مالقات کرد 
درحالی که او بازهم بدون حجاب، تنها 

به یک کاله اکتفا کرده است؟«
و اما خطبه های نماز جمعه این هفته 
تهران! احمد خاتمی در به کارگیری زبان 
تهدید گوی سبقت را از دیگر ائمه جمعه 
ربود و در خطبه ها از قوه قضاییه خواست 
تا »طوری با این اغتشاشگران برخورد 
کند که دیگر هوس اغتشــاش مجدد 

رخ ندهد.«
 امام جمعه موقت تهران ادامه داد: 
»کسانی که سردسته اغتشاشات بودند 
یا هســتند و پول دریافت می کنند تا 
شعار بنویسند و یا اقدامات ضد امنیت 
ملی انجام می دهند نباید به این افراد 
رحم شود و باید با اشــد مجازات با آنها 

برخورد شود.«

باز صد رحمت به ملوک الطوایفی!
احمد زیدآبــادی، فعال و تحلیلگر 
سیاسی در صفحه اینســتاگرام خود 

درمــورد خطبه های ایــن هفته ائمه 
جمعه در مطلبی با عنــوان  »باز صد 
رحمت به ملوک الطوایفی« نوشــت: 
»برخی امامــان جمعه گویــی با هم 
مسابقه گذاشته اند تا مادۀ اشتعال زای 
قو ی تری بر آتش نارضایتی ها در کشور 
بریزند! بعید است آنها ندانند که چطور 
سخنان تهدیدآمیز و تحقیرکنندۀ آنان 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست 
به دســت می چرخد و دستاویز همان 
اصطالحاً »معاندانی« می شود که نسبت 
به حرف شــنوی مردم از آنها هشدار 
می دهند! گویا اصاًل خیال شان نیست. 
یک عمر با این لحــن و ادبیات حرف 

زده اند و ظاهراً به آن عادت کرده اند.«
وی ادامه داد: »به نظــرم در دوران 
ملوک الطوایفی هم حاکمیِت سیاسی تا 
این اندازه تکه پاره نبوده است. به خالف 
ظواهر امر، این بزرگترین تهدید علیه 
جمهوری اسالمی است نه تهدیدهایی 

که ورد زبان مقامات است.«

تهدید در کالم طیف وسیعی
 از تریبون داران!

طبیعی اســت که تهدید و تحقیر 
معترضان بــه ائمه جمعــه محدود 
نمی شود و طیف وسیعی از نمایندگان 
مجلس، اســتانداران، دادستان های 
شهرهای مختلف، مداحان، سرداران 
و فرماندهــان نیروهــای انتظامی و...

را دربرمی گیرد. بــرای ذکر نمونه ای 
از این دســت می توان به گفت وگوی 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با خبرگزاری فارس اشاره کرد 
که امیرحسین بانکی پور، در آن تأکید 
کرد: »مجازات اغتشاشــگران مطالبه 
مشترک نمایندگان مجلس از دستگاه 

قضا است.«

مجتبی ذوالنــوری، نماینده مردم 
قم در مجلس هم که در بیان نطق های 
آتشــین ید طوالیی دارد، اخیر گفته 
اســت: »به محض حاکم شدن امنیت 
و آرامش کامل در کشور، برخوردهای 
قاطع و ســخت با تمام جریانات اعم از 
سلبریتی ها و بازیکنان ورزشی که در 
آتش این فتنه دمیدند انجام خواهد شد. 
مسئله حجاب و عفاف محکم تر و قوی 

تر از گذشته دنبال خواهد شد.«

تضارب آرا بدون انگ زدن، 
خشونت کالم و تندخویی

رئیس قوه قضاییــه از بدو تصدی 
در این سمت، اشــارات گاه وبیگاهی 
بر»گفت وگو«  داشته است، اما همزمان 
با ادامه و گسترش اعتراضات اخیر؛ در 
کنار بیانات تند و عبارات تهدیدآمیزی 
کــه در خصــوص »اغتشاشــگران و 
تخریب کنندگان امــوال عمومی«؛  بر 
»گفت وگو« و ضــرورت آن نیز تأکید 
ویژه ای دارد. غالمحسین محسنی اژه ای 
روز پنجشنبه سعه صدر و برخورداری از 
ظرفیت باال، یکی از اساسی ترین لوازم 
شرکت در یک فرآیند گفت وگومحور 
دانست و گفت: »انسان باید همه اقوال 
و سخنان را بشنود و گرایش ها فکری 
و جناح بندی های سیاسی تأثیری در 
او برای استماع سخنان دیگران نداشته 
باشد؛ البته صرف شنیدن کافی نیست، 
بلکه مباحثه و تضارب نیز الزم اســت؛ 
همین مباحثه و تضارب آرا و تعاطی افکار 
است که سبب رشــد و تعالی می شود؛ 
در این فرآیند مباحثه و تضارب آرا نیز 
قطعاً نابردباری و انگ زدن و خشونت 
کالم و تندخویی جایــی ندارد و الزمه 
آن تدوین سازوکارها و تعیین مبانی و 

شاخص های مربوطه است.«   

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: »شاید 
الزم باشــد فرد به صــورت میدانی و 
حضــوری و عینیت یافته بــا پدیده یا 
مقوله یا اتفاق مورد بحث و گفت وگو، 

مواجه شود«.     
اژه ای معتقد اســت که »باید علل 
این اتفاقات را ریشه یابی کنیم و اگر به 
دنبال منشا مشکل نرویم دوباره تکرار 
می شــود و ایرادات کار را در هر بخش 
و ساختاری و کارکردی که وجود دارد 
رفع کنیم؛ اما در عین حال نباید اجازه 
دهیم عناصری اغتشاشــگر به ایجاد 
اخالل در زندگی روزه  مره و کسب و کار 
مردم بپردازند و امنیت جانی و روانی آنها 

را تهدید کنند.«
اینکه اساسا منطق گفت وگو با تهدید 
و ارعاب و تحقیر طرف گفت وگو، چقدر 
سازگار است، نکته  کلیدی حل مشکل 
این روزهاست. به هر حال خردورزی، 
مفاهمه و گفتگو الزمه عبور از چالش 
اجتماعی و امنیتی اخیر اســت و تنها 
در این صورت اســت کــه می توان بر 
کنترل بحران در زودهنــگام امیدوار 
بود؛ و اال آنچــه بیش از هــر امری در 
 معرض تهدید قرار می گیرد، منافع ملی 

کشور است.

اظهاراتی که مسیر گفت وگوی موردنظر اژه ای را مسدود می کند

تهدید به جای تدبیر
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مینا  محمدزاده

روی موج کوتاه

 به رغم آنکه وزیر کشور اصرار 
عجیبی در اعالم »پایان« 

ناآرامی ها دارد؛ معاون امنیتی 
انتظامی او دیروز از »تحرکات 

ایذایی« در برخی استان ها 
و برپایی تجمعات در برخی 

دانشگاه ها خبر داد و درنهایت 
بروز تنش در نمازجمعه 

زاهدان را تأیید کرد

 احمد زیدآبادی، درباره 
خطبه های این هفته ائمه 
جمعه در مطلبی نوشت: 

»برخی امامان جمعه گویی 
با هم مسابقه گذاشته اند تا 
مادۀ اشتعال زای قو ی تری 

بر آتش نارضایتی ها در 
کشور بریزند!  «

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه در واکنش به 
نظر برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه روسیه اساسا نیازی 
به سالح ایرانی ندارد و صرفا خواسته که ایران را در این جنگ 
شریک خود کند، گفت: »ممکن است، باالخره روس ها در این 
جنگ تنها هستند و کسی از آن ها حمایت نکرد. طبیعی است 
که مثل غربی ها که جهان غرب را با خود متحد کردند، آن ها هم 
عالقه مند باشند تا دیگران را در کنار خود داشته باشند. باالخره 
با درگیر کردن ایران روابط میان ایران و اروپا هم به هم می ریزد 

و اجازه تحقق برجام و رفع تحریم ها را نمی دهند.«

قاسم محبعلی در گفت و گو با »انتخاب« درباره ادعای 
همکاری پهپادی ایران و روسیه و تاثیر آن بر روند مذاکرات، 
بیان می کند که با درگیر کردن ایران در اوکراین روابط میان 
ایران و اروپا هم به هم می ریزد و اجــازه تحقق برجام و رفع 

تحریم ها داده نمی شود.
وی درخصوص تاثیر ادعای فروش پهپاد به روسیه توسط 
ایران، بر مذاکــرات، عنوان کرد: »بخشــی از اثرات این امر 
روشن شده است؛ یعنی تحریم های اروپایی و مواضعی که 
در قبال تحوالت داخلی ایران گرفتند و تغییر مواضع امریکا، 

همه و همه آثار همراهی با روسیه اســت. این آثار تازه دارد 
روشن می شود. طبیعتا وقتی در کنار یک جنگ می ایستید، 

عواقبش را باید تحمل کنید.«
این کارشناس سیاســت خارجی درباره احتمال فعال 
کردن مکانیزم ماشه، بیان کرد: »بستگی به تصمیم سیاسی 
اروپا و امریکا دارد. با توجه به عدم فعال شــدن مذاکرات یا 
درصورتی که گزارشی از آژانس صادر شود که ایران را به عدم 
همکاری متهم کند، ممکن است این تصمیم سیاسی را که 
تاکنون نگرفته اند را بگیرند. ممکن است پرونده را به شورای 

امنیت ارجاع دهند که در این صورت چون بر اساس برجام 
و قطعنامه۲۲3۱ نیازمند است قطعنامه جدید به نفع ادامه 
برجام صادر شود، و این دو امکان پذیر نیست، عمال برجام 

می تواند منتفی شود و تحریم های گذشته برگردد.«

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه با اشاره به جنجال پهپادها:

روس ها با درگیر کردن ایران، می خواهند جلوی احیای برجام را بگیرند

گفت وگو

یک عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به اظهارات یک 
مقام روسی که سخت تر شدن تحریم ها علیه ایران را خبر خوبی 
دانسته بود، می گوید طبیعی است که وقتی کشوری مثل ایران 
با این همه منابع، انرژی و با ۸۵ میلیون بازار و متصل به آب های 
دنیا از رقیب خالی باشد، برایشان جای خوشحالی دارد ولی ابراز 

و اعالم آن خوشحالی از منطق دیپلماتیک برخوردار نیست.
محمود عباس زاده، در گفت و گو با »انتخاب« تصریح کرد: 
»به نظر من این ادبیات، ادبیات دیپلماتیک نیست. اینکه یک 
جایی را خالی از رقیب دیده باشــند، طبیعی است که در دل 

خوشحال شده باشند اما گفتن آن خیلی خوب نیست.« وی 
ادامه داد: »به هر حال خبر خوبی برایشان است چون احساس 
می کنند میدان بازی رقیب شان نیست و راحت می توانند کار 
کنند. البته که ما هم در هر مراوده ای منطق خودمان را داریم.« 
این نماینده مجلس ضمن بیان اینکه روس ها هم بر اســاس 
منافع و محاسبات خود رفتار می کنند، گفت: »باالخره دنیا 
فقط امریکا و بلوک غرب نیست. روس ها هم در هر کشوری که 
منطقه فراغی پیدا کنند، سرمایه گذاری می کنند. کمااینکه ما 
هم همینطور هستیم، جایی که مناسب باشد، ما هم سرمایه 

گذاری و بر اســاس منافع ملی خودمان شرکایی را انتخاب 
می کنیم. باالخره وقتی یک کشــور راضی است که در یک 
امری با ما همکاری و مشارکت کند و منافع ما را به رسمیت 
بشناسد، با آن ها کار می کنیم. بنابراین به باور من این اظهارات 
روس ها چندان بی ربط و بی جا و به ضرر ما نیست، چراکه به 
یک واقعیتی اشاره کرده است. قطعا اطالعاتی دارند و بر همین 

اساس تحلیل و تصمیم می گیرند.«
بنابراین گزارش، مدیر صندوق امنیت ملی انرژی روسیه در 
یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: »ایران تحت تحریم ها باقی 
می ماند و این تحریم ها ســخت تر نیز می شود که اگر بخواهم 
صادقانه بگویم، این خبر خوبی برای ماســت. در آینده ما باید 
وارد روابط مشارکت اقتصادی شویم و برنامه های جاه طلبانه ای 
برای سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری در بخش نفت و 

گاز ایران داریم.«

واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی به ابراز خشنودی یک مقام روسی از تحریم های ایران:

به ضرر ما نیست، اما اعالم آن ازسوی روس ها منطق دیپلماتیک ندارد

گفت وگو


