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 دشمنی آمریکا علیه ایران
با هیچ مذاکره ای تمام نمی شود

مش��اور س��ابق وزیر خارجه با بیان اینکه دشمنی 
آمریکا علیه ایران پایانی ندارد، گفت: مذاکره با طرفی 
که به وعده های خود بدعهد اس��ت، نتیجه ای جز ضرر 

و زیان مادی و معنوی نخواهد داشت.
حسین شیخ االس��ام درخصوص برخی محورهای 
مطرح ش��ده در بیانیه جامع رهبر انقاب اس��امی در 
حوزه سیاست خارجی، اظهار داشت: یکی از مواردی که 
رهبری بدان اشاره کردند موضوع استقال بود که یکی 
از شعارهای اصلی مردم در زمان انقاب اسامی هم بود 
که نش��ان دهنده اهمیت آن برای انقاب اسامی ایران 
است و می توان آن را به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر 
سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران نامید که مورد 

تاکید امام راحل و رهبری انقاب قرار داشته و دارد.
وی گفت: معنای اس��تقال این نیست که با غرب 
و ش��رق ارتباطی نداشته باش��یم بلکه به معنای عدم 
س��لطه پذیری از جانب آنهاست و همچنین به معنای 
اس��تقال رأی و عمل در سیاس��ت خارج��ی و روابط 
خود با کشورهای مختلف جهان است. به دلیل همین 
اهمیت اس��ت که شعار نه شرقی نه غربی را به عنوان 
یکی از ش��عارها و اصول اساس��ی در سیاست خارجی 

مطرح کردیم. 
شیخ االسام با بیان اینکه یکی دیگر از موارد اشاره 
ش��ده توس��ط رهبری، مطرح ش��دن ایران اسامی به 
عنوان قطب س��وم در جهان دو قطب��ی آن زمان بود، 
افزود: در مصاف دو قطب ش��رق و غرب شاهد سقوط 
ش��رق بودی��م و در نهایت دو تفکر متض��اد با یکدیگر 
که یکی لیب��رال دموکرات به رهبری آمریکا و دیگری 
تفکر اس��امی به رهبری جمهوری اسامی ایران بود، 

در صحنه جهانی باقی ماندند.  مهر

از نگاه دیگران 

کنفرانس ورشو شکستی آشکار برای اعراب بود
نخست وزیر پیشین عراق با تمجید از موضع بغداد در رابطه با کنفرانس ورشو 
و عدم مشارکت در آن گفت: کنفرانس ورشو نشانه شکست آشکار اعراب بود که 

می خواستند نوک پیکان مواجهه را از اسرائیل به سمت ایران تغییر دهند.
نوری مالکی با هشدار درباره اهداف این کنفرانس و خطرناک بودن آن برای 

منطقه گفت: برخی از کش��ورهای عربی با شرکت در چنین کنفرانس هایی سعی 
دارند جهت پیکان مواجهه را از رژیم صهیونیس��تی به سمت جمهوری اسامی ایران 

تغییر دهند. وی با بیان اینکه تبعات و پیامدهای چنین اقداماتی عراق و همه کشورهای 
منطقه را تهدید می کند افزود: کنفرانس ورش��و روابط سری و مخفیانه چند سال پیش 

تعدادی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.
نخس��ت وزیر پیشین عراق در ادامه از مواضع بغداد در رابطه با این کنفرانس و عدم 

مشارکت در آن تمجید کرد.  ایسنا

دیدگاه 
گالیه پامپئو از اظهارات معاون ترامپ درباره ایران

در ادامه گزارش هایی که از گس��ترش اختافات در واشنگتن در سیاست ها 
در قبال ایران حکایت دارند روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده س��خنان مایک 
پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا درباره ایران در نشس��ت ورشو، مایک پامپئو، 

وزیر خارجه این کشور را ناخرسند کرده است.
روایت روزنامه نیویورک تایمز نشان می دهد پامپئو، انتظارات خاصی از نشست 

ورش��و داشته که محقق نشده است. این روزنامه نوشته است: از نگاه مایک پامپئو، آن 
روز قرار بود یکی از پرجنب و جوش ترین مظاهر دیپلماس��ی از زمان رس��یدنش به سمت 

وزارت خارجه آمریکا باشد.
طبق این گزارش، ماه ها برنامه ریزی سرانجام نتیجه داده بود و پامپئو توانست ترتیب 
برگزاری نشس��تی میان مقام های بی میل اروپایی، س��ران کشورهای عرب و نخست وزیر 

اسرائیل را فراهم کند.  تسنیم

در حاشیه 
واکنش قاسمی به مسدود شدن حساب ایرانیان در کنیا 
س��خنگوی وزارت خارج��ه گفت: تنها ی��ک بانک کنیا حس��اب  تعدادی از 
ایرانیان را مس��دود کرده و فضاسازی های اخیر در نایروبی را در راستای تکمیل 

پازل جنگ روانی آمریکا علیه ملت ایران خواند.
قاس��می ب��ا ذکر این نکته که متاس��فانه برخی رس��انه ها به دالیل تس��ویه 

حس��اب های خاص این نوع اخبار را تعمیم داده و س��یاه نمایی را در دستور کار 
خود قرار داده اند، عنوان کرد: این رس��انه ها س��عی می کنند پازل جنگ روانی آمریکا 

علیه ملت ایران را کامل کنند. وی با اش��اره به فضاسازی اخیر علیه سفیر ایران در کنیا 
نیز گفت: به نظر می رسد بخش دیگری از این پازل، بعضی از رسانه های وابسته به برخی 

کانون های مشخص و در ادامه همین جنگ روانی هستند.
اخیرا برخی رسانه ها مدعی شدند که پلیس کنیا در حال تحقیق درباره تاش سفیر 
ایران برای آزاد کردن دو ایرانی بازداشتی به اتهام عملیاتی تروریستی است.  فارس 

سخنگو 

آگهى تغييرات شركت توليدى و بسته بندى درنا گستر سفيد پر سهامى خاص 
به شماره ثبت 6741 و شناسه ملى 10760342777 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مــورخ 1397/11/15 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : 1-آقاى كامران هاشــمى شــماره ملــى2090329467 به 
ســمت رئيــس هئيت مديــره و مديرعامــل 2-خانــم راحله مراديان شــماره 
ملــى2092297805 به ســمت نائب رئيــس هئيت مديــره 3- خانم مدينه 
پرويــزى عمران شــماره ملى2064539123 به ســمت عضــو هئيت مديره 
براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند 0 -مقرر گرديد كليه اســناد تعهد آور 
و قراردادها و عقود اســالمى و اســناد تجارى چك ســفته برات و ســاير نامه 
هــاى عادى و ادارى با امضاء منفرد رئيس هئيــت مديره و مديرعامل(كامران 

هاشمى) همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سارى (393937)

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139760306011006924 مورخــه 1397/11/6 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن عادلى فرد به شناسنامه 
شماره 1287 كدملى 0791013170 صادره سبزوار فرزند عليرضا در ششدانگ يكباب ساختمان 
به مساحت 120 مترمربع قسمتى از پالك شماره 136 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار 
از محل مالكيت رســمى خودش محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1909)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139760306011006564 - 1397/10/29 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى قاسم سخنور به شناسنامه شماره 838 كدملى 
0791078647 صادره ســبزوار فرزند احمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به 
مســاحت 107,49 مترمربع قسمتى از پالك شماره يك فرعى از 6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار 
از محل مالكيت مالك رسمى سكينه يوسفى كالته ساداتى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1825)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى تغييرات شركت توليدى و بسته بندى درنا گستر سفيد پر سهامى خاص 
به شماره ثبت 6741 و شناسه ملى 10760342777 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/11/15 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : - اعضاء هيئــت مديره تاتاريخ 
15/11/1399بــه قــرار ذيــل انتخاب گرديدنــد: آقاى كامران هاشــمى به 
شــماره ملــى 2090329467 خانــم مدينه پرويــزى عمران به شــماره ملى 
2064539123 خانــم راحلــه مراديان به شــماره ملــى 2092297805 - 
روزنامه كثيراالنتشــار سياســت روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
- آقاى داود فرزانه صاحبى بعنوان بازرس اصلى شــماره ملى209593153 
وآقاى مهدى دريــغ بعنوان بازرس على البدال شــماره ملى2161006266 

براى يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اســناد و امالك اســتان مازندران اداره ثبت شــركت ها و 

موسسات غيرتجارى سارى (393943)

آگهى تغييرات شركت توليدى و بسته بندى درنا گستر سفيد پر سهامى خاص 
به شماره ثبت 6741 و شناسه ملى 10760342777 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : - آدرس شــركت درواحد ثبتى شهرستان سارى 
از مكان قبلى به آدرس جديد: اســتان مازندران ، شهرســتان ســارى ، بخش 
رودپى ، دهســتان رودپى شــرقى ، آبادى شــهرك صنعتى شــماره 1، خيابان 
بوســتان غربــى 4 ، خيابان بهار شــمالى ، پالك 0 ، مراديــان ، طبقه همكف به 
كدپســتى: 79613-48181 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سارى (393940)

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139760306011005188 - 1397/10/03 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم ســيمين كروژده به شناســنامه شــماره 612 كدملى 5739596955 صادره جوين فرزند 
حسين در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 30,85 مترمربع قسمتى از پالك شماره 9517 فرعى از411 فرعى 
از يك اصلى واقع دراراضى عميدآباد بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى زهرا صفا محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1910)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

شما چندی پیش گفته بودید که امروز وزارت امور 
خارجه ما و به ویژه نهاد سخنگویی وزارت خارجه 
تبدیل به یک نهاد واکنش�ی شده است که صرفًا 
مس�ائل را محکوم می کنند و به ص�ورت انفعالی 

عمل می کند و ابتکار عملی در دست ندارند؟
روندهای اقتصاد سیاس��ت و فرهنگ ایران تا 
حد بسیار زیادی در دوران جدید تحت تاثیر فضای 
سیاست خارجی قرار دارد. آقای روحانی تاش کرد 
تغییر در فضای درون ساختاری را از طریق بهبود 
و ارتقاء موقعی��ت ایران در فضای بین الملل فراهم 
کن��د. به همین دلیل بود که سیاس��ت خارجی را 
مح��ور قرار داد و در این سیاس��ت خارجی برجام 
اهمیت اساس��ی و بنیادین یافت و مذاکرات را هم 

شخص وزیر امور خارجه عهده دار بود.
نتیجه آن این شد که ساختار وزارت امور خارجه 
در حوزه های مختلف نقش انفعالی داشته باشد، شما 
در نظر بگیرید چه درکی نسبت به تحوالت مرتبط 
با منافع ملی ما وجود دارد؟ منافع ملی آن نیست که 
شما رفتاری انجام دهید و بگویید این کار را براساس 
منافع ملی انجام دادم. خیر، بلکه منافع ملی آن است 
که شما مشخص کنید که منافع کان منطقه ای و 
موضوعی کشور چیست؟ و چه ابزارهایی برای تحقق 

چنین ابزارهایی بهره می گیرید؟
وقتی که مسائل مربوط به اروپا و برجام مطرح 
می ش��ود و نگاه ما این اس��ت که راهبرد اروپا نگاه 
همکاری جویانه با ایران و نقطه مقابل آمریکاست، 
وقتی نگاه دس��تگاه دیپلماسی این است، طبیعی 
اس��ت که ش��ما روندی را پیگیری می کنید به نام 
اس.پی.وی که نتیجه آن ش��ش ماه معطلی است؛  
نتیجه این ش��ش م��اه تعطیلی چه خواهد ش��د؟ 

کسری بودجه بسیار اساسی برای آینده کشور.
شما گفتید چون وزارت خارجه عهده دار مذاکرات 

برجام شد رویکرد انفعالی در پیش گرفت؟
بله. این باعث شد به دیگر مسائل حوزه سیاست 
خارج��ی و روابط بین الملل توجه نکند از جمله به 

بحث های منطقه ای، س��اختار داخلی کش��ور، و به 
اینکه امنیت منطقه ای ما در محیط های گوناگون 
باید چه ویژگی هایی داش��ته باشد. به گونه ای این 
بی توجهی پیش رفت ک��ه ام.ایی.اس.آی یا همان 
نات��وی منطق��ه ای و عربی بیخ گ��وش ما در حال 

شکل گرفتن است. 
وزارت امور خارجه درباره نشس�ت اخیر ورشو 

مواضع�ی اتخاذ کرد که یک�ی از آن ها یادآوری 
خدمات ایرانی ها به مردم جنگ زده لهستان در 
دوران جنگ جهانی دوم و انتقاد از قدرناشناسی 
امروز دولت لهس�تان بود. آیا این را می توان از 
همان نوع موضع   گیری هایی برش�مرد که ش�ما 
می گویی�د با درک محیط ص�ورت می گیرد و در 

نتیجه کارساز و عملی است؟
ما اولین بحثی که س��ر کاس برای دانشجوی 
لیس��انس علوم سیاس��ی می گوییم این اس��ت که 
ساختار نظام بین الملل مبتنی بر آنارشیسم است و 
در فضای آنارشی کشورها متناسب با شرایط محیط 
و س��ازمانی مواضع ش��ان تغییر پیدا می کند و یک 
کشور باید آنقدر قدرت داشته باشد که هیچ کدام از 

این کنفرانس ها ضربه و آسیبی به او وارد نکند.
بازی های توئیتی یعنی سطحی کردن سیاست 
و ق��درت و امنیت در جهان، بنابراین دیپلماس��ی 
توئیتی باید معطوف به یک کنش ابتکاری باش��د. 
ببینید دیپلماس��ی توئیتی ما عمدت��اً چگونه بوده 
اس��ت؟ ترامپ یک توئی��ت می زن��د و اینجا وزیر 

خارجه ما پاسخ می گوید.
آیا توئیت کردن وزی�ر خارجه ما با توئیت زدن 
رئیس جمهور آمریکا تف�ات دارد و یا اینکه هر 

دو به یک میزان سطحی است؟
آق��ای ترامپ می خواهد یک نگاه س��طحی در 
ارتباط با دیپلماسی عمومی به سطح جامعه بدهد. 
چراکه جامعه اروپایی و آمریکایی، جامعه ای سطحی 

است و با جامعه ایرانی خیلی متفاوت است. من فکر 
می کنم جامعه ایرانی خیلی نسبت به جامعه اروپایی 
و آمریکایی نسبت به مسائل سیاسی کشور و جهان 
پیگیرتر است. به همین دلیل است که اعتقاد دارم 
وزارت خارجه باید یک تحلیل واقعی تری از فضای 

موجود منطقه ای ارائه دهد.
ت�ا مدت ها پ�س از خ�روج آمری�کا از برجام و 
عدم خروج جمهوری اسالمی ایران در واکنش، 
اینگونه از س�وی برخی طرف�داران پرو پاقرص 
برجام دیپلمات های ارشد کشورمان اینگونه القا 
می شد که آمریکا از ایران رو دست خورده است 
چ�ون برخالف تصورش م�ا در واکنش به خروج 

آنها از برجام، توافق را ترک نکردیم؟
من فکر می کنم این از آن طنزهای تراژیک و 
دیپلماتیک اس��ت. مثل اینکه بگوییم آمریکا که از 
برجام خارج می شود به تعهداتش دیگر نمی خواهد 
عمل کند ولی ش��ما که نمی توانید به تعهدات تان 
عمل نکنید. چرا؟ چون پش��توانه تعهدات خود را 

کاما در روند مذاکرات هسته ای از بین برده اید.
تحلیل من این اس��ت که عکس العمل انفعالی 
داش��ته اند و وضعیتی که در آن ق��رار گرفته ایم را 
پذیرفته ان��د. چون آن برجامی ک��ه وزارت خارجه 
م��ا به آن تن داد چاره ای جز انفعال برای ما ایجاد 
نمی ک��رد. اگر هر کس��ی دیگر هم ب��ه جای آقای 
روحان��ی رئیس جمهور ی��ا به جای آق��ای ظریف 
وزی��ر امور خارجه بود ب��ا این برجام و این نتایجی 

که داش��ته اس��ت به گونه ای اجتناب ناپذیر، دیگر 
چاره ای به جز وضعیت اسف بار امروزی نداشتیم.

پس از ماه ها باالخره کانال مالی وعده داده شده از 
سوی اروپا با تغییر نام از اس.پی.وی به اینستکس 
راه ان�دازی ش�د. از قب�ل هش�دارهایی از س�وی 
منتق�دان در مورد اینکه نمی ت�وان به کانال مالی 
ویژه اروپا دل بس�ت، داده می شد. تصور می کنید 
وزارت خارجه ما هنوز خوشبینی سابق را نسبت 

به برجام اروپایی دارد؟
الگوی کنش دیپلماتیک وزارت امور خارجه ما 
نشانه های سندُرم قورباغه را از خود نشان می دهد. 
اگر قورباغ��ه داخل یک آب داغ بپ��رد می تواند با 
توج��ه به قابلیت های��ش از آن جهش کند و خارج 
ش��ود ولی اگر داخل آب س��رد یا ولرم بپرد و آب 
ب��ه تدریج ح��رارت یابد ان��رژی ماهیچه هایش به 
تدریج گرفته می شود و وقتی دیگر داغ شد، دیگر 

نمی تواند جهش کند.
سندرم قورباغه را در دستگاه دیپلماسی ما باید 
جدی گرفت و بخش��ی از واقعیت اس��ت که وزارت 
ام��ور خارجه ما امروز به آن دچار اس��ت. یعنی در 
فضاهایی قرار می گیرد که نمی تواند از آن بن بستی 
که خودش برای خودش س��اخته خارج ش��ود که 
این، یک علت اساس��ی دارد و آن سیاس��ت سازش 
اس��ت. این واقعیت را باید من و ش��ما بپذیریم که 
هزینه های سیاس��ت سازش بس��یار پرمخاطره تر و 
بسیار گسترده تر از سیاست مقاومت و مقابله است.

منتق�دان معتقدن�د ای�ن راهبرد فعل�ی دولت 
ممکن اس�ت باعث شود که ایران برای به نتیجه 
رس�یدن برجام به مقوالت دیگ�ری کند و وارد 

مذاکرات شود؟
اروپایی ها مدعی اند این مذاکرات در زمان های 
مختلف انجام شده است، اما مسئوالن ما با رد این 
ادعا تاکید دارد که مذاکرات، زمانی از س��ر گرفته 
خواهد ش��د که وضعیت مربوط ب��ه برجام و پایان 

دادن به تحریم های ضد ایرانی مشخص شود.

تصمیم  گیری  در 
گ���و در عرصه سیاست گفت و

از  یک  خارجی 
محیط  شناخت  اصول،  مهمترین 
شناخت،  این  اگر  و  است  بین الملل 
خارجی  سیاست  حرکت  باشد،  عمیق 
معطوف به نتیجه خواهد بود. به قول 
محیط  درک  سیاسی،  علوم  اساتید 
تا  است،  عینکی  نیازمند  بین المللی 
دیده  بین الملل  محیط  واقعیت های 
خارجی  سیاست  تصمیم گیران  و  شود 
کشور آگاه باشند که این محیط، دفتر 
انشا نیست، که هر چه مطلوبشان بود 
فضای  یک  بلکه  بنویسند،  آن  در 
شکل گرفته است و واقعیت های آن را 
متّقی  ابراهیم  کرد.  انکار  نمی توان 
سیاست  برجسته  تحلیل گر  و  استاد 
با  گفت وگو  بین الملل  روابط  و  خارجی 
محورهای  فارس 
در  نیز  دیگری 
بررسی  چارچوب 
خارجی  سیاست 
مستقر  دولت 
که  دارد، 
را  متن  ذیالً 
لعه  مطا

می کنید:

تحلیلگر مسائل سیاست خارجی:نمای نزدیک

 وزارت خارجه
به سندرم قورباغه دچار است


