
در جریان سفر به سوریه انجام شد؛
دیدار امیرعبداللهیان با بشار اسد

حسین امیرعبداللهیان با بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه دیدار کرد. به گزارش ایرنا امیرعبداللهیان پس از 
ورود به سوریه تاکید کرد: سفر اخیر آقای رئیس جمهور 
بشار اسد به ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و 
ما وارد مرحله جدیدی در همه زمینه ها شده ایم. وزیر 
خارجه کشورمان همچنین گفت: ایران تجاوز صبح 
امروز صهیونیستی به جنوب طرطوس را محکوم می 
کند. رژیم صهیونیســتی با تجاوزات خود سعی دارد 
دمشق را شهری ناامن نشان دهد تا در مسیر بازگشت 

آوارگان سوری مانع تراشی کند.
    

اولیانوف:
آمریکا انعطاف بیشتری در برجام

 نشان دهد
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی خواستار 
انعطاف بیشــتر آمریکا در مذاکــرات احیای برجام 
برای حصول توافق شــد. به گزارش ایسنا، میخائیل 
اولیانوف، طی پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر، 
گفت وگوی معاونان وزیران امورخارجه ایران و روسیه 
درباره برجــام را مثبت ارزیابی کرد. وی نوشــت: این 
نشست یک تبادل نظر بسیار حرفه ای درباره وضعیت 
کنونی برجام و چشــم اندازهای مذاکــرات وین بود. 
اولیانوف افزود: ارزیابی من این است که علی رغم تمام 
دشواری ها توافق هسته ای همچنان قابل اجرا است. 
برای اینکه این اتفاق رخ دهد، آمریکا می بایست انعطاف 

بیشتری از خود نشان دهد.
    

مخبر: 
حذف ارز ترجیحی 
برای حذف فقر است!

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای طرح 
حذف ارز ترجیحی اولین حلقه از اصالحات اقتصادی 
کشور اســت، گفت: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی 
از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر در کشــور است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد مخبر در مراسم 
اهدای بیست و یک هزارمین سری جهیزیه به زوج های 
جوان همچنین تاکید کرد که دولت درصدد اســت با 
خلق ثروت و اشتغالزایی مشــکالت زندگی طبقات 

آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.
    

فرمانده سابق حفاظت سپاه: 
بازداشت نشده ام

علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه در واکنش 
به بازنشر مجدد شایعه بازداشتش گفت: سرباز والیت و 
پاسدار انقالب اسالمی هستم و خدا را شاکرم که حیات 
من در دفاع مقدس و سنگر پاسداری از نظام و انقالب 
در سپاه رقم خورده است. به گزارش سپاه نیوز ؛روزنامه 
نیویورک تایمز در روزهای اخیر مدعی بازداشت سردار 
نصیری به اتهام همکاری با ســرویس اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی )موساد( شد که این خبر مورد توجه رسانه 
های نیز قرار گرفت. علی نصیری معتقد است که طرح 
این شایعات به دلیل نقش وی در حوزه های حفاظتی 
بوده است که پس از تغییرات جدید سپاه و پس از 3 سال 

مجددا مطرح شده است.
    

المانیتور به نقل از موساد:
بایدن با ایران توافق می کند

یک پایگاه خبری آمریکایی گــزارش داد، ارزیابی 
سازمان جاسوسی موساد این است که دولت بایدن به 
هر قیمتی به دنبال توافق با ایران است و این توافق انجام 
خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، پایگاه خبری-تحلیلی 
المانیتور در گزارشی  به بررسی رویکرد سرویس های 
امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی درقبال مذاکرات 
احیای برجام و بازگشت آمریکا به این توافق پرداخت و 
نوشت: ارزیابی های اداره اطالعات ارتش اسرائیل این 
است که توافق با ایران بهتر از گزینه ها و جایگزین های 
بد موجود روی میز برای جلوگیری از توســعه برنامه 
هسته ای ایران اســت. این دیدگاه برخی چهره های 
نظامی همچون آهارون هالیوا رئیس اطالعات ارتش، 
گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش و درور شالوم، 
رئیس بخــش سیاســی-امنیتی وزارت جنگ رژیم 

صهیونیستی است.
    

کیسینجر:
توافق با ایران خطرناک است

وزیر امورخارجه پیشــین آمریکا توافق هسته ای 
۲۰۱۵ را ناکافــی عنوان کرد و گفت: اکنون مشــکل 
مذاکرات هسته ای فعلی این اســت که بازگشتن به 
توافقی که از ابتدا ناکافی بود، بسیار خطرناک است.به 
گزارش ایسنا، هنری کیسینجر، در گفت وگو با پایگاه 
تحلیلی اسپکتیتور درباره مذاکرات دولت جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا برای احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( گفت: من از همان ابتدا نسبت به این 
توافق تردید داشتم. از نظر من راستی آزمایی وعده های 

ایران بسیار دشوار خواهد بود.
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مجلس یازدهم موسوم به »مجلس 
انقالبی« بیش از نیمــی از عمر خود را 
گذرانــده و در ســپهر سیاســی ایران 
نزدیک ترین انتخاب، انتخابات مجلس 
شورای اسالمی است. طبیعی است که 
نماینــدگان آرام آرام گرایش انتخاباتی 
به خود بگیرند و ســعی کنند با اتصال 
خود به محافل سیاســی جایگاه و شانی 

داشته باشند.
داســتان محمدباقــر قالیباف، هم 
به عنــوان رئیس مجلــس و هم فردی 
که ســال ها تالش کرده جریان ســاز 
باشــد؛ متفاوت اســت. قالیباف از پس 
۱4 ســال مبــارزه نــاکام در انتخابات 
ریاست جمهوری، سال ۱398 در قامت 
رئیس قوه مقننه جایگاه جدیدی گرفت. 
بااین حال این جایگاه هرگز او را تبدیل به 
یک لیدر پیشرو نکرد و همیشه این نگرانی 
را دارد که با چرخشی همین عنوان هم از 

وی گرفته شود.

سوپرانقالبی ها و آزار قالیباف
قالیباف هرچند که در اوایل حضور در 
شهرداری تصمیم گرفت مشی اعتدالی 
داشته باشد و با همه جریان های سیاسی 
تعامل کند اما رفته رفته شکســت ها و 
ناکامی هــای متعــدد، خلــق او را در 

سیاست تند کرد. او ســال ها با حمله به 
اصالح طلبان و یا دولت روحانی ســعی 
می کرد که جایگاهی در جریان اصولگرایی 
داشــته باشــد اما هرچه زمان گذشت ، 
نواصولگرایان و جریان های تند انقالبی 
هــم از او فاصله گرفتند، تــا قالیباف در 

تنگنای بیشتری قرار گیرد.
اختالفات قدیمی او با جبهه پایداری 
از زمــان ریاســت جمهوری محمــود 
احمدی نژاد همچنان پابرجاســت، اما 
جریان جنبش عدالتخواه کــه از دامن 
اصولگرایی بلند شده نیز از مخالفان جدی 

رئیس قوه مقننه است.
وحید اشــتری، از فعاالن رسانه ای 
جریان عدالتخواه که با افشای سفر خانواده 
محمدباقر قالیباف به ترکیه، فضای منفی 
عجیبی علیه او ایجاد کرده، بار دیگر در 
گفت و گویی به صراحت موضوع فساد را 
پیش کشیده است: »ادامه حیات سیاسی 
قالیباف با وجود پرونده های فســاد، به 
دلیل ارتباط با حســین طائب بوده. ۲۵ 
سال پول ســپاه و تبلیغ رسانه ها خرج 
قالیباف شده که در همه سمت ها فساد 

داشته است.«
تو که غلطی نکردی، 

دهانت را باز نکن
 قالیباف تصمیم گرفته بعد از مدتی 
ســکوت پس از حادثه سیسمونی گیت 
با اقتدار بیشــتری به صحنه سیاســت 

بازگردد. او نمی خواهد جایگاهش را نزد 
حامیان خود به عنوان یک لیدر سیاسی 
از دســت بدهد. بنابراین به رغم نشــان 
دادن موضوع تعامل قوا، در صحبت های 
هرازگاهی دولــت را به نقــد و چالش 
می کشد و هم پاســخ منتقدان به قول 
خودش ســوپرانقالبی را با تندی هرچه 
تمام تر می دهد: »بنا نیست ما تنبلی کنیم، 
دهانمان را باز کنیم، هر حرف نپخته ای را 
به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم 
انقالبی. به قول حضرت آقا، سوپرانقالبی. 
بعضی ها را نگاه می کنیــم، هر چه نگاه 
می اندازیم که چه کرده؟ هیچ نکرده. ولی 

از همه هم طلبکار است. هر کسی هم که 
یک دیکته ای نوشته، ممکن است غلطی 
هم نوشته، ایراد می گیرد که »آقا چرا یک 
غلط داری؟«. خب، تــو که هیچ غلطی 
نکرده ای و عمر خــودت را تباه کرده ای! 
حداقل تو حــق نداری به اســم انقالب 

حرف بزنی«
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی 
اصولگــرا و از نزدیکان سیاســی رئیس 
مجلس، در تبیین اعتــراض قالیباف به 
سوپرانقالبی ها می گوید: »قالیباف یک 
تعریف از جریان اصولگرایی و یک تعریف از 
جریان انقالبی دارد. بنابراین او کسانی که 
اصولگرا هستند را قبول دارد اما کسانی را 
که سوپرانقالبی معرفی می کند و افراطی 
هستند را قبول ندارد. از منظر سیاست 
همیشه با این جامعه زاویه داشته و درگیر 

بوده است.«
او هم رفتار قالیباف را انتخاباتی می داند 
و می گوید: »چــون به انتخابات مجلس 
نزدیک می شویم، طبیعی است که ایشان 
مواضع خود را شفاف تر بیان کند و جریان 
اصولگرایی را خط کشی شده تر، ترسیم 
کند تا بتواند یارگیری خود را در چند ماه 
آینده داشته باشد. همچنین مجلس آینده 
می تواند مقدمــه ای برای چهاردهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری یعنی دو 

انتخابات بعدی باشد.«
این فعال سیاسی اصولگرا به بیرون 

انداختن جریان اصالح طلب از انتخابات 
هم اشاره می کند و می گوید: »سخنان 
وی از این جهت قابل تحلیل اســت که 
یک آتش ته گرفتــه ای را آماده کرده اند 
برای اینکه بتوانند رقبای خود را در درون 
جریــان اصالح طلب کنــار بزنند. االن 
رقابت ها حالت تحلیلــی به خود گرفته 
اســت. پس ایشــان چنین مواضعی را 
می گیرد و به هــواداران خود می گوید 
مسیر خود را از کسانی که انقالبی نیستند 
و جزو محافظه کارانی که در جنگ شرکت 
نمی کردنــد و در بحران هایی که وجود 
داشــته کنار نشســته بودند اما اکنون 
می خواهند میدان دار انقالب باشــند، 

جداکنند.«

دایره مخالفان گسترده می شود
مساله قالیباف فقط سوپرانقالبی ها 
نیستند. میرســلیم که در راس حزب 
موتلفه، به عنوان یکــی از قدیمی ترین 
احزاب کشور حضور دارد، هنوز هم دست 
از سر قالیباف برنداشته است. او مصر است 
که باید پرونده تخلفــات قالیباف در قوه 
قضاییه بررسی شود و البته نیک می داند 
این بررسی یعنی خدشه جدی به حیات 

سیاسی رئیس مجلس. 
میرسلیم اخیرا بار دیگر این پرونده را 
باز کرده و گفته است: »در دوران شهرداری 
قالیباف فعالیت های گسترده ای در شهر 
تهران انجام گرفته که آثار آن کامال مشهود 
است. همچنین تخلف هایی صورت گرفته 
بود که این تخلف ها را بنده همان موقع هم 
به شــهردار وقت یعنی قالیباف، گزارش 
دادم و از او خواستم به این موارد رسیدگی 
شــود، البد دیگر فرصت نکرد، بر همین 
اساس بعداً موارد را پیگیری کردیم چرا 
که موارد مذکور از جمله مواردی بود که 
به ضرر مردم اســت و مربــوط به حقوق 

عمومی است.«
این نماینده تهران می گوید: »در ادامه 
بنده مستندات مربوط به تخلفات صورت 
گرفته در شهرداری را در اختیار دستگاه 
قضایی گذاشــتم تا خودشان رسیدگی 
کنند و روشن شود. هنوز خبری در این 
مورد ندارم و خودم هم منتظر هســتم، 
البته پیگیری هــم می کنم که ببینم به 

کجا رسیده اســت. بنده دو سال پیش 
این موارد را به دادستان کل و به بازرسی 
هم داده بودم، که مجموعــه این موارد 
را رســیدگی کنند تا اگر تخلفی صورت 
گرفته جلوگیری و از احجاف حقوق مردم 

جلوگیری شود.«
میرسلیم با احتیاط درباره علت تاخیر 
دستگاه قضا در رسیدگی به مستندات 
تخلفات شهرداری در زمان قالیباف سخن 
می گوید: »تاخیر در رسیدگی به تخلفات 
صورت گرفته در شهرداری زمان قالیباف، 
می تواند علت های مختلفی داشته باشد 
که عمده این علت ها جنبه ســاختاری 
دارد. یعنی پرونده در اختیار کسانی قرار 
می گیرد که آنها به جای تصمیم گیری 
سریع، آن را راکد و معلق نگه می دارند تا 
زمان بگذرد که نبایــد این اتفاق صورت 
بگیرد چرا این کار را می کنند؟ برای اینکه 

در راستای منافع دیگران نیست.«
البته به نظر می رسد در جبهه دیگر هم 
داستان تخلفات قالیباف باز شده است. 
میرلوحی، نماینده دور پنجم شــورای 
شــهر تهران که رئیس هیات تحقیق و 
تفحص از نحوه واگذاری امالک شهرداری 
در شورای شــهر تهران نیز بوده، خبر از 
پیگیری تخلفات قالیباف توسط شهردار 
فعلی را می دهد: »اخیرا شــنیدم زاکانی 
خواستار شکایت ها شده است. من این را 
شنیدم و اگر این اتفاق رخ داده بسیار خوب 
است. ما در دوره مدیریت خودمان به این 
موضوعات دسترسی داشتیم، اما به لحاظ 
نگاه سیاسی مدیران جدید شهری تقریبا 
تماس و ارتباط با ما برای افراد در شهرداری 
بسیار پرهزینه است. هر چند که شخصا 
طی یک نامه رسمی به همراه سی.دی این 
دو تحقیق و تفحص را برای تمام اعضای 
شورای شهر دوره ششم زدم و اعالم کردم 

آمادگی ارائه توضیحات را هم دارم.«

روزهای سخت رئیس مجلس 
فرامی رسد

هرچه به موســم انتخابات نزدیک 
شویم، شرایط برای محمدباقر قالیباف 
سخت تر می شود. اصولگرایان چندپاره 
شده اند و هرکدام ســازی و سازوکاری 
دارند. بدهی اصولگرایــان برای اجماع 
درمورد او در موضوع ریاســت مجلس 
پرداخت شده  است. گفته می شود برخی 
تغییرات در نیروهای نظامی هم به سود او 
نبوده  است. آیا قالیباف این بار می تواند 
با ابزار مبارزه با سوپرانقالبی ها خود را از 

معرکه نجات دهد؟ 

اصولگرایان به دنبال بازنگه داشتن پرونده های تخلف و فساد رئیس مجلس هستند 

قالیبافوسطمعرکهانقالبیهاوسوپرانقالبیها
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

مجید تفریشی با اشاره به بیانیه تهدیدآمیز گروه ضدایرانی اتحاد 
علیه  ایران هسته بر ضد احیای برجام می نویسد:

»تجمیع نظر ســازمان ها و افراد  ایران ســتیز حامی اسراییل، 
سعودی، نئوکان ها و براندازان با تندروان و دلواپسان در دشمنی با 
رسیدن به یک توافق منصفانه با  ایران و یا احیای برجام عبرت آموز و 

تامل برانگیز است.«
این همسویی هم قدمت با برجام را چگونه می توان توضیح داد؟ به 
نظر می رسد غیر عادی جلوه دادن  ایران آن نقطه ای است که اضداد 
برجام را اعم از شعبه فارسی-رســانه ای اتاق فکرهای جنگ افروز 
اسرائیل و جماعتی از برجام ستیزان حرفه ای در اشکال گوناگون متفق 
می سازد. هدف  این است که  ایران به مثابه کشوری برضد نظم و نظام 
امنیت جهانی معرفی شود. ازاین رو مفصل بندی میان انرژی هسته ای 
و صلح جهانی از جانب برجام ستیزان اســرائیلی و برجام ستیزان 
حرفه ای به نحو توامان و به دو شکل متفاوت به زیر ضرب رفته است. 
پدران ملی سازی صنعت نفت در عصر نهضت ملی از همان ابتدا، در 

کمال هشیاری در قبال هوچی گری امپریالیسم انگلستان بر مقاصد 
صلح آمیز کشورمان تاکید داشتند. قانون ملی شدن صنعت نفت که 
با تالش مرحوم دکتر مصدق و یاران او در مجلس به تصویب رسید 

چنین آغاز می شد:
»به  نام سعادت ملت  ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، 
امضاکنندگان ذیل پیشــنهاد می نماییم که صنعت نفت  ایران در 
تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعالم شود یعنی تمام عملیات 

اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارگیرد.«
درنهایت به گواهی اسناد از طبقه بندی خارج شده اخیر، هراس 
امریکایی ها از الگوشدن منطقه ای کشورمان در کنترل و مدیریت 
منابع انرژی خود به رانه اصلی کودتای ۲8 مرداد تبدیل شد. امروز 
آن توطئه های کودتایی اشــکال پیچیده تری به خود گرفته است: 
برجام ستیزان در هر دوســوی خارجی و بازی خوردگان داخلی به 
دو شیوه متفاوت ساختاربندی امر صلح و امنیت منطقه ای با انرژی 
هسته ای را در معرض ساختارشکنی قرار داده اند. صاحبان گفتارهای 
غیرمسئوالنه و ناشیانه به جای مفصل بندی صلح وانرژی، سعی دارند 
آن دستاورد ملی را با امر »بازدارنده« ترکیب و تلفیق نمایند. گفتار 
»بازدارندگی« و اهرم سازی های »توازن قوایی« از انرژی هسته ای 

مستعد تحریِف و مصادره گفتار مستقل کشورمان توسط دشمنان 
و بدخواهانی است که پرچم اتهام »سالح هسته ای« و  »ایران اتمی « 
را به دست گرفته اند. باید تالش کنیم به زبانی از حقوق ملی خودمان 
سخن بگوییم که گفتار ما مســتعد مصادره به مطلوب بیگانگان 
نباشد. به عبارت دیگر نباید به گونه ای سخن گفت که سخن صلح و 
امنیت منطقه ای و جهانی به مصادره انحصاری دیگران درآید.  ایران 
به یمن دیپلماسی برجامی یک بار آن حربه را از چنگ امریکا بیرون 
آورد و در لحظه تاریخی بیانیه وین از جایگاه کشوری که در معرض 
»امنیتی سازی« قرار گرفته بود به جایگاه راستین خود یعنی جایگاه 

»امنیت ساز« بازگشت.
آن تجربه موفق اما ترورشده توسط ترامپ، نشان می دهد باید 
به جای اهرم ســازی از انرژی هســته ای و به جای مستغرق شدن 
در توهم توازن قوایی و رئالیســتی، توازنی تازه میان صلح سازی و 
غنی ســازی ایجاد کرد. به جای چشمداشت تضمین از امریکا باید 
چشمان خود را شست و نگاه تازه ای به منطقه و به صلح منطقه ای 
داشت. لنگر اصلی توافق هسته ای را باید در صلح سازی منطقه ای 
دید: ایران باید به منطقه بازگردد و به لنگرگاه صلح و ثبات منطقه ای 

تبدیل شود.

آنچه را که در وین در لحظه باشکوه شکسِت توطئه »امنیتی سازی 
« ایران و اعاده جایگاه جهانی به دست آورده بودیم نه در وین که در 
منطقه، در حلقه آسیب پذیر صلح منطقه ای از دســت دادیم. راه 
نجات در بازگشت به گفتمان امت است و در بازگشت به آن تلفیق 
و ترکیب بندی شایسته ای که قانون اساسی میان اصل دولت-ملت 
واصل امت و همگرایی منطقه ای حــول محور اقتصادی فرهنگی 
و سیاسی به عمل آورده اســت.کمک امت محور برای حل معضل 
بازسازی در دوران پسا داعش در سطح منطقه ای،کمک به افغانستان 
برای  ایجاد یک دولت فراگیر و همه شمول، هم افزایی منطقه ای حول 
اهداف زیست بوم شناختی، مبارزه مشترک با باندهای تبهکار قاچاق و 
گروههای تروریستی، مبارزه با ترفندهای صهیونیستی که می کوشد 
از طریق »امنیتی سازی« کشورمان یعنی بازنمایی موضوع  ایران به 
شکل یک معضل امنیت منطقه ای و جهانی، حقوق فلسطینی ها را به 
منطقه خاکستری توجه افکار عمومی امت و افکار عمومی اروپایی و 
امریکایی منتقل کند، تالش برای  ایجاد صلح پایدار در یمن، کوشش 
منطقه ای برای اعاده کنترل شــرق و غرب و فرات به دست دولت 
مرکزی سوریه )و از  این طریق ســلب بهانه از ترکیه و پیشگیری از 
اشغالگری بخش هایی از خاک سوریه، در عیِن به رسمیت شناخت 
نگرانی قابل درک امنیتی آن کشور در قبال خطری که آن را »کمربند 
پ ک ک-پنتاگون« در مرزهای جنوبی کشورش می نامد( می تواند 
تضمین مستحکمی باشد که توافق هسته ای و توافق منطقه ای را در 

عین استقالل آن دو، در متن یک راهبرد واحد و کالن در هم تابد.

توافق اعالم نشده برجام ستیزان حول توطئه »امنیتی سازی«  ایران
یادداشت

نادر صدیقی

یک کارشناس روابط بین الملل گفت: روس ها با انتشار خبر دیدار 
باقری با ریابکوف خواستند مانور قدرتی را در مقابل آمریکا و غرب 
اجرا کنند و نشان دهند تهران بدون مشورت با آن ها تصمیمی اتخاذ 

نخواهد کرد. هرچند این مانور برای ایران جلوه خوبی نداشت.
علی بیگدلی در گفت وگو با ایلنا، در تحلیل سفر مذاکره کننده 
ارشد کشورمان به روسیه پس از پایان مذاکرات دوحه و همچنین 
اعالم ایــن خبر از ســوی توئیتر رســمی نمایندگی روســیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین گفت: این سفر به هیچ عنوان 

جلوه خوبی نداشت و این گونه نشان داد که ما برای کسب تکلیف از 
روسیه این سفر را برنامه ریزی کردیم و نشان از وابستگی تهران به 
مسکو داشــت.  وی افزود: همین کار را اگر کشوری در قبال آمریکا 
انجام می داد آن زمان ما به عنوان وابستگی آن کشور به واشنگتن 
تفسیر می کردیم. قطعا این مالقات و این مذاکره به نفع منافع روسیه 
بود چرا که اینطور وانمود شــد که ما باید گزارش مذاکرات دوحه را 
ابتدا به طرف روسی اعالم کنیم تا آنها تصمیم بگیرند که ایران چه 

مسیری را طی کند.

این کارشناس روابط بین الملل ادامه داد: باید ببینیم تیم مذاکره 
کننده ایران در مشورت با روس ها چه تصمیمی می گیرد و مذاکرات 
چه زمانی و در کجا ادامه خواهد یافت. حــاال گویی تهران در قبال 
قطعنامه شورای حکام خواسته دیگر مذاکرات در وین برگزار نشود و 
باید ببینیم باز هم مذاکرات چرخشی و در کشورهای مختلف برگزار 
خواهد شــد یا خیر؟ وی افزود: روس ها با انتشار این خبر خواستند 
مانور قدرتی را در مقابل آمریکا و غرب اجرا کنند و نشان دهند تهران 
تصمیم بدون مشورت با آن ها اتخاذ نخواهد کرد و این کشور همچنان 

در ماجرای برجام قدرتمند و تاثیرگذار است. بیگدلی ادامه داد: روسیه 
به دنبال این است که نشان دهد در شرق مثلث قدرت روسیه، چین و 
ایران را تشکیل داده و گویی ایران هم از حضور در این مثلث خوشحال 
است اما باید بدانیم این دیدار و انتشار آن به نفع منافع ایران نیست و 

استقالل دستگاه سیاست خارجی ما را زیر سوال می برد.

یک کارشناس روابط بین الملل:

سفر مذاکره کننده ارشد ایران به روسیه جلوه خوبی نداشت

گفت و گو

هرچه به موسم انتخابات 
نزدیک شویم، شرایط برای 
محمدباقر قالیباف سخت تر 
می شود. بدهی اصولگرایان 

برای اجماع درمورد او در 
موضوع ریاست مجلس 

پرداخت شده است. گفته 
می شود برخی تغییرات در 
نیروهای نظامی هم به سود 

او نبوده است. آیا قالیباف 
این بار می تواند با ابزار مبارزه 

با سوپرانقالبی ها خود را از 
معرکه نجات دهد؟ 


