
شمخانی با رئیس جمهور آذربایجان 
دیدار کرد

دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان که به 
باکو سفر کرده است؛ با الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجــان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایســنا، 
علی شــمخانی در این دیــدار با تاکیــد بر اهمیت 
روابط دو کشــور دوســت و برادر ایران و جمهوری 
آذربایجان تصریح کرد؛ جمهوری اســامی ایران 
هیچ محدودیتی برای ارتقای روابط و همکاری های 
همه جانبه با جمهوری آذربایجان ندارد. دبیر شورای 
عالی امنیت ملی بر عزم قاطع جمهوری اســامی 
برای مقابله با بازیگرانــی که در صدد تخریب روابط 
دو کشور هستند تاکید کرد و افزود با کمک یکدیگر 
نباید اجازه دهیم هیچ عاملی میان ما  فاصله بیاندازد.

    
قالیباف نتایج سفر به ازبکستان را تشریح کرد:

توافق برای لغو روادید 
و افزایش مبادالت اقتصادی

رئیس مجلس شــورای اســامی در تشریح سفر 
سه روزه خود به ازبکســتان تصریح کرد: در این سفر 
در خصوص لغو روادیــد و افزایش تبادالت اقتصادی با 
ازبکستان تا رقم دو میلیارد دالر تأکید شد. به گزارش 
خانه ملت، محمد باقر قالیباف با برشــمردن اهمیت 
جایگاه ازبکســتان در منطقه افزود: در هر سه نشست 
با روسای مجالس قانونگذاری، ســنا و رئیس جمهور 
ازبکستان به توافقات بسیار خوبی دست یافتیم و مقرر 
شد به ویژه در حوزه های اقتصادی ظرف چند ماه آینده 
خصوصاً در نیمه دوم شهریور ماه که رئیس جمهور برای 
شرکت در اجاس پیمان شانگهای در ازبکستان حاضر 
می شود، نسبت به لغو روادید تجار، رانندگان ترانزیتی 
و همچنین تسهیل حضور مردم در دو کشور به صورت 

سفرهای گردشگری توافقات الزم  صورت گیرد.
    

در گفت و گوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور 
مطرح شد:

اعالم آمادگی ایران و اوکراین 
برای گسترش روابط دوجانبه

وزیر امور خارجه کشــورمان و دمیتری کولبا، 
وزیر امور خارجــه اوکراین، در تماســی تلفنی در 
خصوص گسترش روابط دوجانبه و برخی موضوعات 
منطقــه ای و بین المللی از جمله بحــران اوکراین، 
گفت وگو و تبادل نظر کردند. به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان در ایــن گفتگوی تلفنی بار دیگر بر 
موضع اصولی جمهوری اسامی ایران در مخالفت با 
جنگ تاکید و تصریح کرد: همان طور که از ابتدای 
بحران اعام کرده ایم، ما مخالف جنگ در افغانستان، 

یمن، فلسطین و از جمله اوکراین هستیم.
    

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 
باید دائماً توان بازدارندگی را 

به روز کنیم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما همزمان با 
تهدید سخت نظامی و تهدید نیمه سخت امنیتی مواجه 
هستیم و باید برای چنین جنگی آماده باشیم و بازدارندگی 
را دائماً به روز کنیم. وی ادامه داد: ما جز معدود نیروهای 
مسلحی هستیم که همزمان با تهدید سخت نظامی و 
تهدید نیمه سخت امنیتی مواجه هستیم، ما باید برای 
چنین جنگی آماده باشیم بازدارندگی را دائماً به روز کنیم 

مراقبت کنیم و پایدار نگه داریم. 
    

امام جمعه تهران:
دشمن می خواهد حرام زاده

 به وجود بیاورد
صدیقی، امام جمعه موقت تهران گفت: مقابله ما 
تنها با بی حجابی نیست بلکه مقابله با دشمن است 
که مسئله حجاب و عفاف را خاکریز خود قرار داده 
و به دنبال به هم زدن نظام خانواده در ایران اســت. 
دشمن می خواهد حرام زاده به وجود بیاورد و نظام 
عفاف و حجابی که برای آنان این همه شهید و فداکار 

تقدیم انقاب شده است را به هم ریزد.
    

با حضور فرمانده کل ارتش؛
اولین ناودسته پهپادبر ارتش 

رونمایی شد
اولین ناودســته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی 
ارتــش متشــکل از یگان های شــناور ســطحی و 
زیرسطحی با حمل انواع پهپادهای رزمی، شناسایی 
و انهدامی در ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اســامی ایران و با حضور فرمانده 
کل ارتش و فرمانده نیــروی دریایی راهبردی ارتش 
رونمایی شــد. به گزارش ایرنا، در آییــن رونمایی از 
این ناودسته، انواع پهپادهای پیشرفته و به روز تولید 
ارتش و وزارت دفاع با همراهی مراکز دانش بنیان اعم 
از پهپادهای نوع پلیکان، هما، آرش، چمروش، ژوبین، 
ابابیل ۴ و باور ۵ بر پهنه آب های اقیانوس هند به پرواز 

در آمده و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.
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از قبل هم معلوم بود که سفر بایدن به 
اســرائیل، تنش های کامی بین تهران و 
تل آویو و واشــنگتن را به اوج خود خواهد 
رساند. بیانیه مشترک جو بایدن، و الئیر الپید، 
مهمترین دستاویز تازه جنگ لفظی مقامات 
ایران با رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر 
موقت اســرائیل   قرار گرفت. تهدیدهای 
تکراری اسرائیل در بیانیه مذکور و پاسخ های 
تند و همیشــگی ایران در کنار اظهارات 
دوپهلوی آمریکایی ها در خصوص احیای 
برجام، تفاوت چندانی با اظهارات یک سال 

اخیر مقامات هر سه کشور نداشت.

بیانیه مشترک
 و مساله هسته ای ایران

در این بیانیه مشــترک موســوم به 
»بیانیه اورشلیم«، رئیس جمهور آمریکا 
و نخست وزیر اسرائیل، هر دو بر سر اصول 
بنیادین روابــط استراتژیکشــان تاکید 
کرده اند. حفظ برتری نظامی اســرائیل در 
منطقه، یکی از تعهدات آمریکا به این رژیم 
خودخوانده اســت تا بتوانــد »خودش از 

خودش دفاع کند«.
همچنین در این بیانیه آمده است: آمریکا 
در راستای تعهدش برای حفظ برتری نظامی 
اسرائیل، »قول می دهد که هرگز نگذارد ایران 
به ساح هسته ای دســت یابد و در این راه 
آماده است که از همه اجزای قدرت ملی اش 

استفاده کند«.

الپید، نخست وزیر اسرائیل بعد از مراسم 
امضای بیانیه مشترک گفت: »تنها راه برای 
متوقف کردن یک ایران هسته ای این است 
که ایران بداند جهــان آزاد، برای متوقف 

کردنش به زور متوسل خواهد شد.«
البته جو بایدن نیــز در کنفرانس بعد 
از امضای بیانیــه در حالی که در کنار الپید 
ایستاده بود، متوقف کردن ایران در مسیر 
ساخت ساح هسته ای را از نظر امنیتی به 
نفع »اسرائیل، آمریکا و باقی نقاط جهان« 

توصیف کرد.
بایدن در این ســخنان تعهــد داد که 
کشــورش از »هرچه در توان دارد« برای 
جلوگیری از ساخت ســاح هسته ای در 

ایران بهره بگیرد.
البته جو بایدن در مصاحبه با یک شبکه 
تلویزیونی اسرائیلی درباره مساله هسته ای 
ایران گفت که کشورش برای جلوگیری از 
دستیابی ایران به ساح هسته ای، حاضر 
است از نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه 

استفاده کند.
همزمان بــا ســفر بایــدن و در ادامه 
واکنش های تند مقامات اسرائیلی، مشاور 
امنیت ملی این رژیم به عنوان نخستین مقام 
رسمی، عملیات اسرائیل را در خاک ایران 

طی یک سال گذشته تایید کرد.
ایال خوالطا در پاسخ به این پرسش که 
آیا اسرائیل به تنهایی و حتی در صورت فشار 
آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد، گفت که 
اسرائیل در یک سال گذشته به دفعات در 

ایران دست به عملیات زده است.

مشاور امنیت ملی اســرائیل که پس 
از دیــدار با جــو بایــدن، رئیس جمهور 
آمریــکا ، صحبت می کــرد، تصریح کرد: 
»رئیس جمهور بایدن همیشه گفته است 
که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهد، 
اما در صورت نبود راه حل های دیگر، از نیروی 
نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد. من 
شنیده ام که رئیس جمهور ایاالت متحده 
این را می گوید، و یکی از گفته های معروف 
او این است که »قدرت ها بلوف نمی زنند« 

- بنابراین این حرف را باید جدی گرفت.«
ایال خوالطا تصریح کرد: »ما ابایی نداریم 
از این که به آمریکایی ها بگوییم که متفاوت 
فکر می کنیم، یا حتی در ایران اقدام می کنیم. 

اسرائیل هر طور که صاح بداند عمل خواهد 
کرد. ما در یک سال گذشته اقدامات زیادی 
در ایران انجام داده ایم و ایاالت متحده از ما 
حمایت می کند. ما با منطق و مسئولیت عمل 
می کنیم، و همه می توانند ببینند که این به 
روابط بین رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل 

آسیب نمی زند.«

پاسخ ایران
 سخت و پشیمان کننده است

تنها ساعتی بعد از بیانیه مشترک، ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهور ایران که در سفر 
استانی به کرمانشاه به سر می برد نسبت به 
این بیانیه واکنش نشــان داد و گفت: » به 
آمریکا و متحدانش پیام می دهم که ملت 
بزرگ ایران هیچ گونه ناامنی و بحران را در 
منطقه نمی پذیرد و هرگونه خطایی با پاسخ 
سخت و پشیمان کننده جمهوری اسامی 

ایران مواجه می شود.«
شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی نیز که در سفر آذربایجان به سر می برد 
در دیدار با همتای خود با اشــاره به »تداوم 
شرارت های رژیم اشغالگر قدس که با هدف 
نفوذ در سازوکارهای امنیتی منطقه دنبال 
می شود«، تصریح کرد: »رژیم صهیونیستی 
به عنوان کانون اصلی شــرارت و ناامنی در 
منطقه، اکنون با بحران های سیاســی و 
چالش های اقتصادی و اجتماعی داخلی 
روبروســت و تــاش می کند بــا انتقال 
بحران های داخلی به منطقه، فشــارهای 

داخلی را کاهش دهد.«  

شمخانی گفت: »با هر اقدامی که منجر 
به ایجاد ناامنی و تغییر در ژئوپلتیک منطقه 

بشود مخالفیم و با آن مقابله خواهیم کرد.«
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح نیز در واکنش به استفاده 
بایدن از عبارت »توسل به زور« علیه ایران 
تاکید کرد: آن ها بــه خوبی می دانند تاوان 
استفاده از کلمه توســل به زور علیه ایران 
اســامی را هم خواهند داد لذا خوب است 
وضعیت منطقه و جهان را خوب نظاره کنند، 
یک بار گذشــته را مرور کنند تا آینده را به 

درستی تحلیل کنند.

ایران و استراتژی مودت
 با کشورهای عربی

ایران در کنار لحن تهدیدآمیز اسرائیل 
و پاسخ تند به آن، اســتراتژی نزدیکی به 
کشورهای عربی را در پیش گرفته است. به 
همین دلیل سخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش بــه بیانیه مشــترک، امنیت 

همسایگان را امنیت ایران نامید.
او صفحه توئیتر خود نوشت: » در بیانیه 
مشــترک بایدن و الپید، بر "تعهد ثابت و 
قاطع آمریکا به حفظ امنیت و برتری نظامی 
اسرائیل" تأکید شده است. اشتباه نشود؛ 
هدف صرفا ایران نیست، بلکه کشورهای 
عربی و اسامی می بایست همواره برتری 
رژیم صهیونیستی را بپذیرند. بنابراین منبع 
اصلی تهدید برای منطقه کاما روشن است.

 تا وقتی که دولت جعلی»اســرائیل« 
ایستگاه اول سفر روسای جمهور آمریکاست 
و هدف اول هم حفظ امنیت و برتری آن است، 
ملت ها و کشورهای منطقه به صلح و ثبات و 
آرامش نخواهند رسید. جمهوری اسامی 
ایران، امنیت همســایگان خود را امنیت 

خود می داند.« 
همزمان با تحوالت منطقه، انور قرقاش، 
وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده 
عربی، گفت که کشــورش در حال تاش 
برای پل زدن دوباره به ایران و اعزام ســفیر 

خود به تهران است.
به گزارش خبرگــزاری رویترز، آقای 
قرقاش اضافه کرد که ایده »رویکرد تقابلی« 
با ایران »چیزی نیســت که ابوظبی از آن 

حمایت کند«.
انرو قرقاش گفت: »مکالمه ما ادامه دارد. 
در حال کار برای فرستادن سفیر به تهران 
هستیم. در تمام حوزه های بازسازی پل ها 

میان دو کشور تاش می کنیم.«
همچنین ایمن الصفدی وزیر امور خارجه 
اردن در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الشرق 
عربستان سعودی با بیان این که منطقه »به 
اندازه کافی شاهد بحران ها شده است« گفت: 
اردن و تمامی کشــورهای عرب خواستار 

برقراری روابط سالم متکی بر احترام متقابل، 
عدم مداخله در امور مداخله و مناســبات 

همسایگی مطلوب با ایران هستند.
از ســویی دیگــر برخی رســانه های 
خاورمیانه گزارش کردند که مقامات ارشد 
ایران و مصر روز ششم تیرماه و هم زمان با سفر 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به 

عمان در مسقط دیدار کردند.
وای نت به نقل از منابع آگاه نوشت که 
مقام های مصر در این دیدار به طرف های 
ایرانی اطمینان دادند نشست وزرای خارجه 
اسرائیل و کشورهای عرب در فروردین، علیه 
ایران نبوده و مصر هیچ اقدام نظامی علیه 

جمهوری اسامی نخواهد داشت.
رسانه لبنانی العربی الجدید نیز گزارش 
داد در این دیدار که در آن مقام های ارشــد 
ایرانی و مصری حضور داشــتند، دو طرف 
توافق کردند که روابط دو جانبه را گسترش 

دهند.
در پایان ذکر این نکته ضروری اســت 
که منطقه در شــرایط خاصــی به لحاظ 
دیپلماتیک و حتی امنیتی قرار گرفته است. از 
یک سو اسرائیل در حال گسترش پیمان های 
امنیتی خود با همسایگان ایران است و سویی 
دیگر بسیاری از کشورهای عربی خواستار 

پایان مناقشه با ایران.
احیای برجام دیگــر منافع اقتصادی 
سال های گذشته را برای هیچ کدام از طرفین 
ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور 
خارجه بارها گفته بود که مهمترین فایده 
برجام دور شدن تهدیدات امنیتی از ایران 
بوده و نه منافع اقتصادی آن. شاید تحوالت 
منطقه ایجاب کند کــه مذاکره کنندگان 
ایران، تمرکز اصلی خود از منافع اقتصادی 
احیای برجام را به سوی منافع امنیتی آن 
سوق دهند. زیرا به وضوح معلوم است که 
اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هر کدام 
با انگیزه های متفاوتی نظاره گر سرنوشت 

نهایی توافق ایران و آمریکا هستند.
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

ایران در کنار لحن 
تهدیدآمیز اسرائیل و 

پاسخ تند به آن، استراتژی 
نزدیکی به کشورهای عربی 

را در پیش گرفته است. 
مقامات برخی کشورهای 
عربی منطقه نیز هرکدام 

خواستار بهبود رابطه با ایران 
شده اند. به نظر می رسد همه 

بازیگران منطقه به نوعی 
منتظر فرجام توافق ایران و 

آمریکا هستند 

بیانیه مشترک جو بایدن، 
و الئیر الپید، مهمترین 

دستاویز تازه جنگ لفظی 
مقامات ایران با رئیس جمهور 

آمریکا و نخست وزیر 
موقت اسرائیل   قرار گرفت. 

تهدیدهای تکراری اسرائیل 
در بیانیه مذکور و پاسخ-های 

تند و همیشگی ایران در 
کنار اظهارات دوپهلوی 

آمریکایی ها در خصوص 
احیای برجام، تفاوت چندانی 

با اظهارات یک سال اخیر 
مقامات هر سه کشور نداشت

وزارت امور خارجه به حکم صادر شده برای حمید نوری، واکنش 
شدید نشان داد و در غیاب سفیر سوئد، کاردار این کشور را احضار و 
یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسامی ایران در این باره را به 

وی تسلیم کرد. 
به گزارش ایسنا، دادگاه شهر استکهلم در سوئد با برگزاری یک 
نشست مطبوعاتی مجازی حکم حمید نوری را اعام کرد و بر اساس 
آن وی به جرم آنچه که »نقض فاحش قوانین بین المللی« و »قتل 
عمد« خوانده شد، به حبس ابد محکوم شد.  حمید نوری در ۱۸ آبان 
۱۳۹۸ به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم بازداشت شد و 
بررســی پرونده او از ۱۹ مرداد ۱۴00 آغاز و پس از ۹۳ جلسه تا ۱۳ 

اردیبهشت امسال به طول انجامید.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه 
رسانه ای صادره توسط دادگاه ســوئد در ارتباط با اتهامات وارده به 
آقای حمید نوری اظهار داشت: جمهوری اسامی ایران این بیانیه 
سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه 
جمهوری اسامی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعام حکم 

حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم می کند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: آنچــه امــروز 
در خال اعام حکم قرائت شــد، حاکــی از آن اســت که نظام 
قضایی ســوئد به جای پاســخ گویی به مــردم ایــران در مورد 
اجــازه فعالیت بــه یک گروهــک تروریســتی در آن کشــور 
و نیــز نقض مســئولیت بیــن المللی خــود در زمینــه مبارزه 

 غیرگزینشــی با تروریســم، عما به حمایت و ترویج تروریسم 
پرداخته است.

وی تاکید کرد: حمید نوری دو ســال و نیــم قبل در پی یک 
سناریوی فریبکارانه و از پیش طراحی شده توسط عناصر گروهک 
تروریستی منافقین که خود به روشنی به آن اعتراف کرده اند، در 

بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد. 
بنابراین اساسا مبنای بازداشت توسط مقامات ذیربط سوئدی، 

مخدوش بوده است.
همچنین رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه در 
غیاب سفیر سوئد، با احضار کاردار این کشور مراتب اعتراض شدید 
جمهوری اسامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه 
جمهوری اسامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه نوری 
را اعام و آن را غیرقانونی و بر خاف موازین حقوق بین الملل دانست. 
این مقام وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت که جمهوری 
اسامی ایران دولت سوئد را در قبال نقض حاکمیت مستقل و حقوق 
انسانی شهروند خویش و نیز صدماتی که به روابط میان دو کشور وارد 

می شود، مسئول می داند. 
همچنین سفارت ایران در ســوئد در بیانیه ای تاکید کرد که 
تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاماً یکطرفه بوده 
است و برخاف ادعای دادستان سوئد، هیچگونه درخواست رسمی 

از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.

وزارت خارجه کاردار سوئد را احضار کرد؛

واکنش شدید ایران به حکم حبس ابد حمید نوری

خبر

یک فعال سیاســی اصاح طلب گفت: 
در چنین شرایطی هنوز دولت جشن تولد 
یکســالگی خودش را برگزار نکرده است، 
آشکارا مشخص اســت که دولتمردان در 
عمل به آنچه که گفته اند؛ ناتوان هستند و روز 
به روز مشکات جامعه در قالب خواسته های 
صنفی و اقشــاری در حوزه های معیشتی 
بروز و ظهور بیشتری پیدا می کند و به نظر 

می رسد طی روزهای اخیر متولیان سه قوه بدترین مسیر را 
در مواجهه با منتقدان در پیش گرفته اند. 

حسن رسولی در گفت و گو با ایلنا تصریح کرد: جریان 
سیاسی پیروز انتخابات سال ۹۸ و ســال ۱۴00 با چنین 
وعده هایی به سمت جلب و جذب آرای مردم به پا خواستند؛ 

کافی است به نطق های آقایان رئیسی، رضایی 
و زاکانی و سایر نامزدهای ریاست جمهوری 
نگاهــی بیندازیم و مقایســه کنیم فاصله 
شرایط امروز با وعده های امیدبخشی که این 
شخصیت ها به مردم می دادند، چقدر زیاد 
است. وی تاکید کرد: نمی خواهم مدعی شوم 
آقای رئیسی و تیم همراه ایشان در برنامه های 
تبلیغاتی و انتخاباتی خودشان آنچه که وعده 
داده اند عینا و صد در صد باید محقق کنند، اما انتظار عمومی 
جامعه این است وضعیت نسبت به دولت گذشته افت پیدا 
نکرده باشد، اما متاسفانه در حوزه مشکات معیشتی که 
مبتا به حداقل ۶0 میلیون نفر از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت 

ایران اصا وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی بر این باور است 
که تحریم ها هیچ فایده ای نداشته و راه پیشرفت 
با سرعت بیشتری پیموده شده است. به گزارش 
ایسنا، محمد اسامی گفت: افزود: استکبار و نظام 
سلطه با اعمال سیاست و تفرقه اندازی، حاکم 
کردن حاکمان سلطه پذیر، شکوفایی کشورها 
را مهار کردند و اجازه ندادند پیشرفت کشورها در 
همان مسیری که بوده توسعه یابد و خودباختگی 

را به جای خودباوری القا کردند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: انتخاب و حرکت درست 
در راستای فرامین الهی و تاش گسترده ای که مردم انجام دادند، 
همه توطئه ها علیه جمهوری اسامی ایران را باطل کرد و هیچ گونه 
اتهاماتی را که به ما نسبت می دهند؛ محقق نشده است و تا امروز 

هرگز نتوانستند نتیجه بگیرند و نمونه بارز آن انرژی 
هسته ای و دستاوردهای آن در این حوزه است که 
ما امروز در این حوزه شاهد شکوفایی دانشمندان 

در حوزه های مختلف انرژی هسته ای هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: تمامــی توطئه ها، 
تفاوت ها، بهانه ها و تحریم های ســنگینی را که 
علیه ایران انجام دادند؛ هیچ فایده ای نداشته و ما راه 
پیشرفت را پرسرعت تر در این سال ها طی کرده ایم. 
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: دشمنان می خواهند 
کشور ما از فناوری پیشرفته برخوردار نباشد و جمهوری اسامی 
ایران از دستورات آن ها تبعیت نمی کند. اسامی تاکید کرد: ما هر 
روز باید به خودمان یادآوری کنیم که ایرانیان و مسلمانان پیشگام 

حرکت موثر علمی در قرون گذشته بودند.

فعال سیاسی اصالح طلب:

دولتمردان در عمل به آنچه که گفته اند؛ ناتوان هستند
رئیس سازمان انرژی اتمی:

تحریم ها فایده نداشته و راه پیشرفت را پرسرعت  پیموده ایم

بیانیه مشترک بایدن - الپید، به جنگ لفظی ایران با آمریکا و اسرائیل دامن زد؛

تهدیدهای تکراری و پاسخ های همیشگی


