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فایل منتشر شــده از مهدی طائب، 
برادر رئیــس اطالعات ســپاه و رئیس 
شورای قرارگاه راهبردی عمار نشان داد 
که زخم کهنه انتخابات سال 84 دوباره 
سرباز کرده است. هرچند مهدی طائب 
پس از حواشی ناشی از افشای فایل سعی 
کرد  همه چیز را تکذیب و کتمان کند؛ 
اما در همان ســخنان اصالحی اش هم 
می توان رگه های شکافی را که انتخابات 
آن ســال بین حامیــان احمدی نژاد و 
قالیباف به وجود آورد را باز هم مشاهده 
کرد.  هشت سال دولت حسن روحانی، در 
کنار بازتعریفی که احمدی نژاد از نقشش 
در کنشگری سیاســی تعریف و خود را 
از شــمول نیروهای انقالبی جدا کرد، 
تاحدودی موجب وحدت استراتژیکی 
میان این دو جریــان اصولگرا و انقالبی 

شده بود. 
پروژه حاکمیت یکدست و تقسیم قوا 
میان نیروهای انقالبی با دو انتخابات کم 
شور و کمتر از 50 درصد مشارکت مردم 
در انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
و ریاســت جمهوری هم رقــم خورد تا 
محمدباقر قالیباف بر مســند یک قوه 
بنشیند و ابراهیم رئیسی با انبوهی از یاران 
و حامیانش از جبهه پایداری و نزدیکان 
احمدی نژاد و جلیلی بر قوه دیگر تکیه 
بزند. هشت ماه ریاست جمهوری ابراهیم 
رئیسی بر قوه مجریه کافی بود تا طراحان 
پروژه حاکمیت یکدست متوجه شوند، 
راهی که با حذف مردم از صحنه سیاسی 
آغاز کرده اند آنها را هم رستگار نمی کند و 
اختالفات درون جریانی اصولگرایان در 
کنار نگاه تردیدآمیز مردم به کارآمدی 
آنها یکی از اصلی ترین پاشنه آشیل های 
انقالبیون خواهد بود حتی اگر طائب در 
اصالحیه حرف هایش بگوید: »ما در طول 
زمان انقالب هیچ گاه مثل االن نداشتیم 
که سران ســه قوه از مشکالت موجود 
درک داشته باشند و نسبت به راه حل ها با 
هم به تفاهم برسند و یکدیگر را در جهت 

حل مشکالت یاری کنند.«
 تخریب رئیسی

 به نام دفاع از قالیباف
همیشه باید حرف های غیرعلنی و 
غیررسمی را در سیاست ایران جدی تلقی 
کرد وگرنه عرصه رسانه مملو از تکذیب 
و اصالح های متفاوت مردان سیاســت 
اســت.  بنا بر فایل صوتی که از سخنان  
طائب در جلسه ای خصوصی بیان و در 
رسانه های خارج کشور منتشر شده وی 
درباره  سفرهای شخص قالیباف به ترکیه 

توضیح  می دهد که این ســفرها برای 
همکاری با سردار سلیمانی و پشتیبانی 
از نیروی قدس ســپاه پاســداران بوده 
است.برخی فعاالن سیاسی بر این باورند 
که انتشار این فایل کامال هدفمند و در 
راستای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی و 
داخلی کشور صورت گرفته است.طائب با 
بیان اینکه در افشای ماجرای سیسمونی 
نوه ی قالیباف »نمی دانیم  وزارت اطالعات 
نقشی داشته یا نه« می گوید: »با شناختی 
که از قالیباف دارم او آدمی نیست که زن و 
بچه اش را برای خرید سیسمونی به خارج 
بفرستد.« وی با اشــاره به حمایت های 
رهبری انقالب از قالیباف مدعی شــد 
که آیت اهلل خامنه ای در پاســخ به نامه  
علیرضا زاکانی در مورد انتخاب رئیس 
مجلس یازدهــم از محمدباقر قالیباف 
حمایت کرده اســت. البتــه طائب در 

اصالحیــه حرف های خــود می گوید 
رهبــری نظر قطعی بر روی اشــخاص 
ندارند و تنها از توانایی های قالیباف دفاع 
کرده است: »بحثی هم که ما در آن جلسه 
می خواستیم بگوییم همین بود اما اینکه 
آقا امضا کرده باشــد یا ریاست ایشان به 
دستور آقا باشد. اگر چنین برداشتی از 
صحبت های من شده است، کاماًل غلط 
است و من اینجا عرض می کنم که چنین 

موضوعی نیست.«
 دفاعی در آستانه انتخابات 

هیات رئیسه مجلس
ماجرای سیســمونی گیت بیش از 
هر زمانی موقعیــت محمدباقر قالیباف 
را در مجلس شــورای اسالمی تضعیف 
کرده است. عملکرد دوساله قالیباف در 
اداره مجلس منتقــدان او را بیش از هر 
زمان دیگری با یکدیگر برای تغییرات در 
هیات رئیسه متحد کرده بود اما افشای 
ماجرای سفر همسر و فرزند قالیباف به 
ترکیه وضعیت او را در صحن مجلس و 
میان نمایندگان مــردد وخیم تر کرده 
است. طائب در نوار صوتی خود در دفاع 
از قالیباف دو محور کلیدی دارد. همراهی 
و همکاری با شــهید سلیمانی که هنوز 
برخی با نــام او در جریــان اصولگرایی 
برای خود امتیازاتی می خرند و دیگری 
حمایت مســتقیم رهبری از ریاســت 
مجلس قالیباف. چنــد روز قبل بیژن 
نوباوه از نمایندگان جریان جبهه پایداری 
و مخالفان قالیبــاف ضمن متهم کردن 
قالیباف به جعل نامــه میثاق با رهبری 
نمایندگان، خواستار »انتخابی جدید در 

هیئت رئیسه« و »خونی تازه« در مجلس 
شد. او نوشت: »مجلس به کجا می رود! 
وقتی رئیس دستگاه قانونگذاری برای 
بازگشت حیثیت مخدوش خود متن نامه 
میثاق با رهبری از سوی نمایندگان را به 

نفع خود جعل می کند.«
بسیاری بر این باورند که مطرح کردن 
نام رهبری در دفاع از قالیباف از سوی یک 
چهره امنیتی اصولگرا برای خنثی سازی 
فضاسازی های صورت گرفته در روزهای 
گذشته مانند اظهاراتی که بیژن نوباوه 

انجام داده، بوده است.
حمله به اتاق فکر رئیسی

میثم نیلی، برادر داماد رئیس جمهور 
یکــی از اصلی تریــن یــاران حلقــه 
تصمیم ســازی ابراهیم رئیسی است. 
مقداد برادر او نیــز به همراه جمیله علم 
الهدی، همســر ابراهیم رئیسی نقش 
کلیــدی در تصمیم گیر ی های خاص 
دارند. چندی قبل برخــی نمایندگان 
مجلس به موضوع نقش نزدیکان رئیسی 
در انتصابات و اداره کشور اشاره داشتند و 
حتی از لفظ مقدادیسم برای تاثیرگذاری 
داماد رئیس جمهور بــر تحوالت دولت 
اشاره کرده بودند. طائب هم در اظهاراتی 
بی ســابقه تخریب قالیباف را به یکی از 
حواریون ابراهیم رئیسی نسبت داده و 
در حقیقت از جنگ نزدیکان روسای دو 
قوه پرده برداشته است. او از نقش میثم 
نیلی، در افشای سفر ترکیه خانواده رئیس 
مجلس می گوید و مدعی است که نیلی 
»سرخط« افشای این ماجراست و جبهه 
پایداری، عدالتخواهــان، احمدی نژاد و 

جبهه  اصالحات نمی خواهند قالیباف 
رئیس مجلس بماند.

البته این ادعا بــا واکنش میثم نیلی 
مواجه شده و در اتفاقی کم سابقه از یک 
چهره امنیتی شکایت شده است. وکیل 
میثم نیلی اعالم کرد: »شکایت موکل 
بنده از حجت االســالم مهدی طائب در 
دادسرای ویژه روحانیت تهران تحویل 
ثبت شد. علیرغم توهین ها و افتراهای 
متعدد علیه موکل بنده در رســانه ها، 
از آن جهت که این مــورد به طور جدی 
تکمیل کننده نقشه القای اختالف میان 
سران قوا بوده و پس از گذشت دو روز هیچ 
اقدام اصالحی از ســوی حجت االسالم 
طائب مشاهده نکردیم، در نهایت مجبور 
به ثبت شــکایت شــدیم. ادعای آقای 
طائب کذب محض است و آقای نیلی در 
ماجرای حواشی اخیر مربوط به رئیس 
مجلس علیرغم انتقادات جدی، دوستان 
رسانه ای را از تکمیل نقشه دشمن بر حذر 
می داشت.«عبارت »علیرغم انتقادات 
جدی« نشــان دهنده عمــق اختالف 
حلقه اول یاران ابراهیم رئیسی با محمد 
باقر قالیباف اســت.البته پــس از اعالم 
شکایت میثم نیلی، ساعتی بعد طائب در 
مصاحبه ای تقریبا سعی کرد هرآنچه در 
جلسه خصوصی گفته بود را تغییر دهد 
و برای اظهاراتش توضیحاتی بیاورد که 

با صوت منتشر شده کامال مغایر است.
طائب از میثم نیلی هم عذرخواهی 
کرد و »ساحت حضرت او« را مبرا دانست: 
»بنده می خواهــم اینجا عرض کنم که 
ساحت حضرت آقای نیلی از این حرف ها 
مبرا است و اعتقاد من راجع به ایشان این 

نیست و اصال ایشان در این فضا نیست.«

آقای قالیباف شفاف سازی کنید
ازســوی دیگر، احمــد توکلی در 
نامه ای به رئیس مجلس از او خواسته 
که درباره ســفر خانواده خود به ترکیه 
شفاف سازی کند. توکلی که همیشه از 
یاران و حامیان قالیباف بوده و در جریان 
امالک نجومی و پرونده های مفاسد در 
شهرداری همیشه متهم به سکوت به 
نفع قالیباف شده حاال با نامه انتقادی اش 
موضع مخالفان رئیس مجلس را تقویت 
می کند. توکلی با انتقاد از مواضع افرادی 
که سعی در کوچک جلوه دادن ماجرای 
سفر به ترکیه دارند، می نویسد: »این که 
کسی بگوید واردات چمدانی از ترکیه 
پنهانی ترین وجه زندگی مســئوالن 
است و نباید سرک بکشیم از بی اطالعی 
گوینده اســت یا اگر گفته شــود تنها 
حکومت می تواند به فرد متهم به فساد 
حمله کند و همین کار حکومت را هم 
مشــروط به پرهیز از جــار و جنجال، 
سرک نکشیدن و به کار گرفتن شنود و 
کنترل، پس چه توجیهی برای کار علی 
دارد که به مالک می فرماید برای کنترل 
کارگزارانت جاســوس بگمــار؛ و اگر 
اطالعاتی که جاسوسان از یک کارگزار 
می دهند با هم سازگار بود منتظر شاهد 
نمان؟ بله امام علی این پنهان کاری را 
راجع به عیوب مردم الزم می دانست، 

اما راجع به مسئولین خیر!« 
توکلی که در نامه سعی کرده باز هم 
جانب احتیــاط را در مواجهه با قالیباف 
رعایت کند در نهایت از او می خواهد به 
درستی در این مورد شفاف سازی کند: 
»این وظیفه دکتر قالیباف اســت که با 
شفاف سازی ابهامات را از رئیس مجلس 
بزداید. این کافی نیســت که وی قبل 
از سفر مخالفت کرده باشــد، زیرا او که 
شخص با تجربه ایست و می دانست که 
چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد او 
باید مانع سفر می شد. در این باره نکات 
دیگری هم هست که به فرصت دیگری 

موکول می کنیم.«
کاین هنوز از نتایج سحر است

دعــوای نزدیــکان دو رئیس قوه 
که حامیان فراوانــی در بین نیروهای 
سیاسی و امنیتی دارند می تواند منشا 
اختالفات و تحوالت سیاســی خاصی 
در کشور شــود. شاید خوش بین ترین 
نیــروی اصولگرا هم گمــان نمی کرد 
پروژه حاکمیت یکدست به زودی دچار 
شکاف و اختالف شــود اما فشار افکار 
عمومی در خصوص مشکالت معیشتی 
و حکمرانی، اختالفات را افزایش داده 
و هرجریانی به دنبال مقصر جلوه دادن 

دیگری است.
البته عذرخواهی طائب نشان داد که 
در پروژه حاکمیت یکدست فعال رئیسی 
دست باالتر را دارد. بسیاری بر این باورند 
که این دعوا تازه آغاز راه پرازســنگالخ 

مدیریت انقالبی بر کشور است.

کار حامیان رئیسی و قالیباف به افشاگری، شکایت و عذرخواهی کشید

تناقض های آشکار و نهان حاکمیت یکدست 
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هشت ماه ریاست جمهوری 
ابراهیم رئیسی بر قوه 

مجریه کافی بود تا طراحان 
پروژه حاکمیت یکدست 

متوجه شوند، راهی که 
با حذف مردم از صحنه 

سیاسی آغاز کرده اند آنها 
را هم رستگار نمی کند و 
اختالفات درون جریانی 

اصولگرایان درکنار 
نگاه تردیدآمیز مردم 
به کارآمدی آنها یکی 
از اصلی ترین پاشنه 

آشیل های انقالبیون 
خواهد بود

 طائب در نوار صوتی خود 
در دفاع از قالیباف دو محور 

کلیدی دارد. همراهی و 
همکاری با شهید سلیمانی 
و دیگری حمایت مستقیم 
رهبری از ریاست مجلس 

قالیباف. البته او در 
مصاحبه ای حرف هایش را 

تکذیب و اصالح کرد؛ اما 
کیست که نداند سیاست در 
ایران یعنی همان حرف های 

در گوشی و پنهانی 

طهمورث حسینی

برای پیگیری مذاکرات وین؛
انریکهمورابهتهرانمیآید

انریکه مورا، معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا سه شنبه هفته جاری برای ادامه گفت وگو 
با مسئولین جمهوری اســالمی ایران به تهران سفر 

خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از نور نیوز،»جوزپ بورل«، 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دیروز شنبه 
اعالم کرد؛ به زودی انریکه مورا معاونش برای پیگیری 

مذاکرات وین عازم تهران می شود.
    

مرتضوی: 
معیشتمردم

دغدغهرئیسجمهوراست
معاون اجرایی رئیس جمهور در توئیتی نوشت که 

دغدغه رئیس جمهور  معیشت مردم است.
به گزارش ایسنا، متن توییت صولت مرتضوی به 

شرح زیر است:
»دغدغه رئیس جمهور  معیشت مردم است.بخش 
زیادی از کاالهای دارای  یارانه دولتی به کشــور های 
همسایه قاچاق می شود. تدبیر  دولت این است که یارانه 
مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد و سرمایه ملی به 

تاراج نرود.«
    

سفردوروزهوزیرخارجهلهستان
بهایران

وزارت امور خارجه کشورمان از سفر دو روزه زبیگنیو 
رائو وزیر امور خارجه لهستان به تهران خبر داده است.
بر گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت امور خارجه ، 
زبیگنیو رائو در طول اقامت خود در کشورمان عالوه بر 
دیدار با امیرعبداللهیان وزیر خارجه با برخی از مقامات 

ارشد جمهوری اسالمی ایران نیز مالقات خواهد کرد.
در دیدار وزرای امور خارجه دو کشور، طیف وسیعی 
از مســائل دو جانبه، منطقه ای و بیــن المللی مورد 

گفت وگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
شرکت در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد 
ورود آوارگان لهستانی به کشورمان از دیگر برنامه های 
وزیر امور خارجه لهســتان در خالل ســفر به ایران 

خواهد بود.
    

وزیر کشور در تماس با استانداران:
اقناعافکارعمومیراجایگزین

حذفارزترجیحیکنید
وزیر کشور گفت: یکی از مولفه های اصلی، اقناع 
افکار عمومی و همراه سازی مردم، نخبگان و اتحادیه 

ها در اجرای طرح جایگزینی ارز ترجیحی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، احمد 
وحیدی در نشست ویدئو کنفرانسی با استانداران به 
تشریح سیاســت های دولت در حفظ و تقویت توان 
معیشتی مردم پرداخت و گفت: استانداران به سهم 
خــود در توجیه و اقناع افکار عمومی، همراه ســازی 
نخبــگان و اتحادیه ها برای ضــرورت اجرای هر چه 
ســریع تر طرح، نقش تعیین کننده و کلیدی دارند و 
به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها باید بیش 
از گذشته در بحث قیمت گذاری و نظارت بر کنترل 
قیمت های مصوب، جلوگیری از احتکار و قاچاق کاال 

ایفای نقش داشته باشند.
    

نماینده مردم اراک: 
دولتمردمراباتصمیماتخود

همراهکند
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
با تاکید بر اینکه مسئوالن باید اطمینان دهند که هر 
تصمیمی که در خصوص نرخ ارز ترجیحی می گیرند، 
قطعاً معیشت مردم را تحت تاثیر قرار نمی دهد، گفت: 
دولت باید پیش از اجرای تصمیمات خود، آن ها را به 
مردم توضیح دهد و مردم را با تصمیمات خود همراه 
کند.علی اکبر کریمی در گفت وگو با ایسنا درباره گرانی 
برخی کاالها طی روزهای اخیر اظهــار کرد: یکی از 
مواردی که می تواند به پایداری و آرامش در بازار کمک 
کند، سرعت عمل دولت در این تصمیمات و همچنین 
گفت وگو با مردم و اطمینان دادن به آنها است که به 
نظر می رسد دولت در این زمینه ضعیف عمل می کند.

    
با محکومیت حمله مجدد به مسجداالقصی 

خطیبزاده:اشغالگریو
اشغالگرانروبهزوالهستند

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت یورش 
مجدد و مکرر صهیونیستها به مسجد االقصی گفت: 
اشغالگری و اشغالگران رو به زوال هستند و مبارزه با 
غاصبان قدس و فلســطین، حق طبیعی، مشروع  و 

قانونی مردم فلسطین هست.
به گزارش ایسنا، ســعید خطیب زاده با اشاره به 
تشدید تجاوزات و اقدامات ســبوعانه رژیم آپارتاید 
اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین، خواستار کمک 
ملت ها، دولت ها و مجامع منطقه ای و بین المللی به 
مردم فلسطین برای دفاع از خود و مقابله با اشغالگران 

صهیونیست شد.

روی موج کوتاه

خبر

نماینده سابق مجلس معتقد است که مقامات 
دولتی با علم به وضع موجود مسئولیت پذیرفته و 
حق ندارند مشکالت را گردن گذشتگان بیندازند 
هرچند که گردش مالی در دولت را با یک سوپر 

مارکت یا رستوران اشتباه گرفته اند.
عزت اهلل یوسفیان در گفت و گو با ایلنا تصریح 
کرد: آقایان یا قادرند شرایط را ادامه دهند یا قادر 
نیستند. اگر قادر نیســتند، چرا قبول کردند؟  

اگر چیزی را نشناخته ای یا جنسی را ندیده ای 
چگونه خریداری کردی؟  چگونه مسئولیت آن 
را پذیرفتی؟ ! این عذر بدتر از گناه بوده و در هیچ 

جای دنیا هم مرسوم نیست.
وی   دربــاره عملکرد مجلس در دو ســال 
گذشــته و اینکه چرا مجلس و دولت مشکالت 
موجود را ه گردن دولت قبلی می اندازند، تصریح 
کرد: اشتباهی که در کشــور ما وجود دارد این 

اســت که آقایان، دولت و گردش مالــی آن را با 
یک سوپرمارکت و رستوران اشتباه می گیرند. 
یعنی دولت را با مغازه ای که جنس می فروشد، 
بدهی و حساب بانکی و ... دارد، یکسان محاسبه 
می کنند. درحالیکه در هیچ زمانی، هیچ دولتی 
در هیچ نظامی از بین نمی رود تا دولت جدیدی 
بیاید. دولت یک بار در کشــور تغییر کرد و آن 
در ســال 5۷ بود. یعنی دولت شاهنشاهی رفت 

و دولت جمهوری اســالمی آمد. در بقیه موارد 
رئیس جمهور آمده و در جایگاه دولت می  نشیند. 
دولت همیشه هست و خواهد بود. آقایان وقتی 
مســئولیت قبول می کنند، فکــر می کنند در 
مغازه ای یک عده را بیرون ریخته و افراد جدیدی 
داخل آن شدند.وی افزود:  وقتی فردی به عنوان 
رئیس جمهــور آمــد و جایگاه دولــت قبلی را 
پذیرفت، دیگر حق ندارد بگوید که آن ها خراب 
کردند. او این شکل را پذیرفته و قول هایی داده 
است. اگر اطالع نداشت و نمی دانست چه بالیی 
به سرش می آید، اشتباه کرده آمده و عضو دولت 
شده است. وقتی کسی وزیر یا رئیس جمهور شده 

و ادعا می کند برای اداره کشور برنامه دارد، یعنی 
مشکالت کشور را می داند و برای حل مشکالت 

برنامه تهیه کرده است.

نماینده ادوار مجلس:

آقایانادارهدولتراباسوپرمارکتاشتباهگرفتهاند

»آلنا دوهان«، گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امر بررســی آثار منفــی اقدامات 
قهری یک جانبه، به جمهوری اســالمی 
ایران، ســفر خواهد کرد. به گزارش ایسنا، 
این سفر که به درخواست خانم النا دوهان از 
۱8 اردیبهشت به مدت ۱۱ روز انجام خواهد 
شد، فرصتی است برای آشنایی گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در امور تحریم های قهری 
و یک جانبه با تاثیر مخرب تحریم ها بر مردم 

ایران تا تاثیر تحریم ها را بر حقوق بشر و حقوق شهروندی در 
ایران بررسی کند.دوهان در این راستا، دیدارهای مختلفی را 
با نمایندگاه دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و سازمان 

های غیردولتی انجام خواهد داد. گزارشگر 
ویژه همچنین از برخی مراکز نیز بازدید می 
کند.شورای حقوق بشر ســازمان ملل در 
سال ۲0۱4 سازوکار گزارشگر ویژه بررسی 
آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره 
مندی افراد از حقوق بشر را طی قطعنامه ای 
به تصویب رساند. کشورهای غربی هر سال 
به این قطعنامه رای مخالف می دهند.برخی 
فعاالن حقوق بشری خواستار موکول شدن 
ســفر وی به ایران همراه با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه 
سازمان ملل در امور حقوق بشر شده بودند که ایران به وی 

اجازه بازدید نمی دهد.

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشــورمان و آنتونیــو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل با ابراز امیدواری 
نســبت به ســرانجام مذاکرات وین در 
خصوص لغو تحریم هــا به صورت تلفنی 

تبادل نظر کردند.
به گزارش ایســنا، وزیر امور خارجه 
کشورمان در این گفتگوی تلفنی اوضاع 
انســانی و امنیتی در افغانستان را بسیار 

نگران کننده خواند و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با 
مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید کرد.

امیر عبداللهیان در بخش دیگری از این  گفتگو تداوم 

آتش بس در یمن تمرکز بر راه حل سیاسی 
در جنگ اوکراین را خواستار شد. 

دبیر کل ســازمان ملل متحد نیز در 
این گفتگوی تلفنی از تالش ها و مواضع 
سازنده جمهوری اسالمی ایران در حمایت 
از آتش بس در یمن، مواضع ایران در قبال 
افغانستان و تداوم گفت وگوهای تهران و 

ریاض  قدردانی و استقبال کرد.
 آنتونی گوترش اشــاره بــه اهمیت 
ابتکارات سیاســی در مذاکرات رفع تحریم ها، موسوم 
به مذاکرات وین، نسبت به تداوم مذاکرات و رسیدن به 

توافقی مطلوب ابراز امیدواری کرد.

آلنا دوهان در تهران آثار تحریم ها را بررسی می کند

ایران؛میزبانگزارشگرویژهسازمانملل
در گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان و گوترش عنوان شد:

ابرازامیدواریدرخصوصسرانجاممذاکراتوین


