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وزیر امور خارجه کشــورمان ســه 
روز پیــش در همایش ملــی ایران و 
همسایگان گفت: »اگر در روند مذاکرات 
به مرحله ای برسیم که رسیدن به توافق 
خوب الزمه اش این باشد که گفت وگو 
را با آمریکا داشته باشــیم آن را نادیده 

نمی گیریم.«
این ســخنان که از آن به چراغ سبز 
دولت رئیســی به مذاکره مستقیم با 
آمریکا تعبیر شد؛ واکنش های بسیاری 
در میان موافقان و مخالفان در پی داشت. 
در این میــان برخــی اصولگرایان که 
دولت روحانــی را درصــورت مذاکره 
با آمریــکا تهدید بــه »کفن پوش به 
خیابان آمدن« می کردند، و شعار »ای 
آنکه مذاکره شــعارت، استخر فرح در 
انتظارت« می دادند سکوت پیشه کردند 
و رسانه های همسو با آنها نیز با موضع 
جدید دولت و نظام، همداستان شدند. 
این سکوت ســهمگین و تغییر جهت 
دادن با بادهای موسمی سیاست چنان 
بود که عباس عبدی در واکنش به آنها 
نوشت: »فکر مي کردم فعاالن رسانه اي 
اصولگرا صداقت و شجاعت دارند، ولي 

نشان دادند حقارت آنها حد ندارد.«
محمد مهاجري، فعال رســانه ای 
اصولگرا نیز با مطلــع »ای آنکه مذاکره 
شــعارت، صد رحمت و صــد درود به 
کارت«،  توئیت کرد: »از دیروز که آقای 
امیرعبداللهیان وزیرخارجه اعالم کرد 
احتمال مذاکره مستقیم با امریکا وجود 

دارد:...
هیچ خبری از راهپیمایی طالب قم 
به سمت تهران منتشر نشد؛ هیچ رگ 
گردنی برافروخته نشــد؛ صدای هیچ 
امام جمعه ای بخصوص از طرف مشهد 
نیامد؛ هیــچ پایداریچی دندان قروچه 
نرفت؛ هیچ ســفارت خارجی تهدید 
به اشغال و حمله نشــد؛ هیچ سرمقاله 

خشنی در روزنامه هایی که غیرت شان 
دم مشک شان اســت چاپ نشد!؛ هیچ  
سرباز #لشکرسایبری،نه تنها خشابش 
 را پر نکرد بلکــه همه شــان آیفون و 
آی پد هاشــان را  کنــار بالش شــان 

گذاشتند و الال کردند«.
اما همه اصولگرایان و رســانه های 
همسو با آنها واکنش مشابهی نداشتند؛ 
برخی نیز از سر مخالفت و انتقاد برآمدند 
که به تعبیر احمد زیدآبادي، اگر بخواهند 
با همین دســت فرماِن کنونــی ادامه 
دهند، قاعدتاً باید بــه زودی در جایگاه 
اپوزیسیون دولت و بلکه نظام قرار گیرند!

با کدام منطق از احتمال مذاکره 
مستقیم با آمریکا سخن می گویید؟

مدیر مســئول کیهان از جمله این 
افراد بود و از سخنان وزیر خارجه و دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی درخصوص 

گفتگوی تهران - واشنگتن گالیه کرد.
ر  د ری  یعتمدا شــر حســین 
یادداشــت خود خطاب به شمخانی و 
امیرعبداللهیان نوشت: »این پرسش 

از آقایان امیرعبداللهیان و شــمخانی 
در میان اســت که چرا و با کدام تحلیل 
منطقی و قابل قبول از احتمال مذاکره 

مستقیم با آمریکا سخن می گویید؟!
آیا فکر نمی کنید که تالش آمریکا 
برای مذاکره مستقیم با هدف افزودن 
مواد دیگری به برجام صورت می گیرد؟! 
آیا تن دادن شــما به مذاکره مستقیم 
فرورفتن در باتالقی که برای کشورمان 
تدارک دیده اند نیست؟! تردید نکنید که 

چنین است.«
 برادر امیرعبدالهیان! 
جراحی را آغاز کنید

حمیدرسایی، سیاستمدار اصولگرا، 
نیز نسبت به مذاکره مستقیم با آمریکا 
معترض اســت و نظر انتقادی خود را 
در چنین نوشــت: »پســر نوح با بدان 

بنشست...
نتیجه ابقای مدیران ظریف و مشورت 
گرفتن از مثل عراقچی و بی اعتنایی به 
نیروهای معتقد به مبانی انقالب اسالمی 
و دلسوزِ حاضر در وزارت خارجه، جز این 

مواضع نخواهد بود.برادر امیرعبدالهیان! 
جراحی را آغاز کنید واال به صرف تغییر 

ظریف، اتفاقی نخواهد افتاد.«
اکنون زمان اعالم مذاکره 

مستقیم با آمریکا نبود
روزنامه اصولگرای خراسان هم در 
یادداشــتی به احتمال مذاکره ایران و 

آمریکا اعتراض کرد.
این روزنامه نوشــت: »مذاکره کلی 
مطابق با منافع ملی ما نیست. اما مذاکره 
مستقیم با آمریکا در مصداق و موضوع 
مشخص مانند صنعت هسته ای ایران 
ممنوع نیست. البته مشروط بر این که از 
موضع برابر، باهدف نتیجه گیری عملی 
بوده و دورنمایی از کســب منافع ملی 

وجود داشته باشد.
بر همین مبنا با مذاکره ای که وزیر 
خارجه ایران از آن ســخن گفته است 
به طور اصولــی مخالف نیســتیم اما 
معتقدیم هنوز در مذاکرات تا رسیدن 
به مرحله ای که توافق در دسترس باشد 
فاصله اســت و بر همین اساس به نظر 

می رسد اعالم امکان مذاکرات مستقیم 
با طرف آمریکایی در زمان فعلی باتوجه 
به آن که در دورنمای مذاکرات تا شرایط 

مطلوب فاصله داریم، به مصلحت نبود
اکنون در حالی کــه ایاالت متحده 
هــدف خــود را به صــورت آشــکار 
محدودسازی ایران اعالم می کند،طرح 
بحث مذاکره مستقیم می تواند تصور 
ســازش وضعف دربرابر خواسته های 
جاه طلبانه طرف مقابل را ایجاد  کند، آن 
هم در شرایط کنونی که به صورت نسبی 

زمان به ضرر ایاالت متحده است.«
دارید رسماً پاس گل به 
آمریکایی ها می دهید

اما دامنه  اعتراضات به طالب، فضال 
و اســاتید حوزه علمیه قم هم کشیده 
شد و جمعی از آنها با صدور اطالعیه ای 
خطاب به امیرعبداللهیان اعالم کردند 
که »مذاکره مســتقیم ایران و آمریکا 
برای کشورمان ضرر داشته و منفعتش 
برای آمریکایی هاســت. از شما انتظار 
می رود هرچه سریعتر این گفته نابه جا و 
غیر منطقی خود را اصالح کنید و روند 
مذاکرات را طبق سیاست و چارچوب 
اعالمی از طرف مقــام معظم رهبری 

ادامه دهید.«
در این اطالعیه آمده اســت: »چند 
روزی اســت که صحبت های عجیبی 
که شما بیان کرده اید در رابطه با مذاکره 
مستقیم با آمریکا، باعث تعجب و ناراحتی 
دوســت داران نظام و انقــالب و دولت 
زحمتکــش و جهادی آقای رئیســی 
شده است. شما در جمالتی تعجب آور 
گفت  اید: اگــر در رونــد مذاکرات به 
مرحله ای برسیم که رسیدن به توافق 
خوب الزمه اش این باشد که گفت وگو 
را با آمریکا داشته باشــیم آن را نادیده 
نمی گیریم!!«در ادامه می خوانیم: »قرار 
بود دولت آقای رییسی و وزارت خارجه 
دولت انقالبی، دوباره اشتباهات دولت 
روحانی و ظریف را مخصوصاً از در امور 
مذاکرات تکرار نکند و از این اشتباهات 
عبرت بگیرد ولی متأســفانه با کمال 
تعجب شاهد هستیم شما عیناً همان 
مسیر اشــتباه را طی می کنید و رسماً 

پاس گل به آمریکایی ها می دهید!«
طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه 

قم در ادامه امیرعبداللهیان را »به بیانات 
رهبر انقالب در آخرین دیدارشــان با 
دولت روحانی کــه تاکید کردند همه، 
مخصوصاً دولت آینــده و دولتمردان 
آینده باید از اشتباهات دولت روحانی 
عبرت بگیرند«؛ ارجــاع داده و یادآور 
شــده اند: »چرا میخواهید همان ساده 
لوحی و اشتباه دولت روحانی و ظریف را 
دوباره مرتکب شوید که مورد نهی صریح 
رهبر معظم انقالب واقع شده است و هم 
با منطق و عقالنیــت مذاکرات منافات 
دارد. فی الحال مذاکره مستقیم با آمریکا 
که رسماً از برجام خارج شده چه نفعی 
برای ما دارد که مشخصاً ضرر هم دارد و 
منفعتش برای آمریکایی هاست نه برای 
ما. دلیل بی نفعی آن برای ما واضح است 
چون سیاست جمهوری اسالمی ایران در 
چارچوب مذاکرات مشخص شده است 
که رفع تحریم ها در عمل باید صورت 
بگیرد و نه در کاغذ و تضمین و راستی 
آزمایی نیز انجام شــود و بعد از صحت 
آن، آمریکایی ها می توانند مانند سابق 

به عنوان یک عضو به برجام برگردند.«
آقای امیرعبداللهیان گفته 
نابجای خود را اصالح کنید

طالب ادامه داده اند: »از شما انتظار 
می رود هرچه سریعتر این گفته نابه جا 
و غیر منطقی خود را اصالح کنید و روند 
مذاکرات را طبق سیاست و چارچوب 
اعالمی از طرف مقــام معظم رهبری 
ادامه دهید. تعجب و انتقاد ما از مجلس 
انقالبی نیز وجود دارد که آن چنان که 
باید در مقابل این اظهارات نابه جای وزیر 
امور خارجه، موضع گیری نکرده اند که 
نیاز است مجلس انقالبی ورود جدی در 

این زمینه داشته باشد.«
آنچه مســلم اســت اینکه مذاکرۀ 
مستقیِم مقام های جمهوری اسالمی 
ایران با آمریکا که رهبــر انقالب نیز در 
بیانات 19 دی تلویحاً جواز آن را صادر 
کردند، در روزهای آتی بسیار محتمل 
است و از همین رو قطعا در روزهای آینده 
نیز شاهد ابراز دلواپسی برخی همیشه 
دلواپسان خواهیم بود. موضوع مذاکره 
با آمریکا از اول انقالب تا امروز،  همواره 
مسأله کشور بوده و ظاهرا این قصه سر 

دراز دارد.

انتقاد گروهی از اصولگرایان بر سر مذاکره مستقیم با آمریکا باال گرفت

دلواپسان در جایگاه اپوزیسیون؟!

دیپلماسی

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک 
کنفرانس خبری گفت: بر ایــن باوریم که تعامل 
مســتقیم با ایران در زمینه  برجام یا مسائل دیگر 
پربارتر خواهد بود. همچنیــن ارتباطی کارآمد را 
میسر می سازد و این چیزی است که به آن احتیاج 
داریم، به ویژه در این برهه کــه زمان برای تالش 
در راســتای نجات برجام یا بازگشت دوجانبه به 

پایبندی، خیلی کم است.
به نقل از وبگاه وزارت امــور خارجه آمریکا، ند 
پرایس در پاسخ به پرسشی درباره این که با توجه 
به برقراری مذاکرات ویــن، آمریکا چه کاری برای 
اطمینان یابی از آزادسازی زندانیان آمریکایی در 

ایران انجام خواهد داد، گفت: شــما از رابرت مالی 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شنیده اید که ما 
دو مذاکره غیرمستقیم جداگانه را با ایران با پیش 
می بریم تا بتوانیم موجب آزادی آن کسانی بشویم 

که به طور غیرقانونی زندانی شده اند.
از ما هــم شــنیده اید که گفته ایم گــره زدن 
سرنوشــت این افراد به طرحی کــه در بهترین 
حالت نامعلوم اســت، در راستای منافع ما، منافع 
آمریــکا و منافع کشــورهای طرف ســومی که 
شهروندانشــان در ایران زندانی اند، نخواهد بود. 
این طرح، بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام 
است]توافق هسته ای[. این طرح در بهترین حالت، 

نامعلوم است. ما می خواهیم بازگشت آمریکایی ها و 
شهروندان دیگر کشورها یک امر قطعی باشد. هدف 
ما این است که آن ها را به خانه بازگردانیم تا دوباره به 
خانواده هایشان ملحق شوند. بنابراین، نمی خواهیم 
چیزی که ضرورت ندارد، مانع ایجاد کند.او در این 
راستا با بیان این که در نتیجه سیاست های دولت 
قبلی، برنامه هســته ای ایــران پیش رفت زیادی 
داشته اســت، گفت: بنابراین، ما که انتخاب هایی 
بسیار دشــوار، چالش برانگیز و حتی بد برایمان 
مانده، مسیری را در پیش گرفته ایم که باور داریم در 
راستای منافع ملی ماست و آن بازگشتی دوجانبه به 
پایبندی به برجام است.این مسیر، مسیری است 

که طبق ارزیابی ما، تا کنون بهترین راه بازگردانی 
محدودیت های سخت، دائمی و قابل راستی آزمایی 

بر برنامه هسته ای ایران بوده است.
وی ادامه داد: مســیری را در پیش گرفته ایم 
که باور داریم در راســتای منافع ملی ماست و آن 
بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام است.این 
مسیر، مسیری است که طبق ارزیابی ما، تا کنون 
بهترین راه بازگردانی محدودیت های سخت، دائمی 
و قابل راستی آزمایی بر برنامه هسته ای ایران بوده 
است.پرایس با اشاره به این که ممکن است روزی 
برسد که مزایای عدم اشاعه ای برجام سال ۲۰1۵ با 
وجود پیش رفت های برنامه هسته ای ایران تقلیل 
بیابد، اظهار کرد: بنابراین، در حال حاضر ما به دنبال 
بازگشتی دوجانبه به پایبندی هستیم اما تمامی 

گزینه ها را هم بررسی می کنیم.
سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ 

به پرسشــی مبنی بر این که با توجه به اظهارات 
اخیر وزیر امور خارجه ایران درباره احتمال مذاکره 
مســتقیم با آمریکا و این که آیا تیم آمریکا به طور 
غیر مســتقیم به تیم ایران اعالم کرده است برای 
چنین چیزی آمادگی دارد یا نه، گفت: ما از زمانی 
که ]مذاکرات[ در آوریل گذشته شروع شد، حاضر 
به دیدار با متحدان و شرکایمان و با ایران بوده ایم. 
بنابراین، به ایران بستگی دارد که کاری در زمینه 

این اظهارات انجام دهد. 

 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

 به مذاکره مستقیم با ایران احتیاج داریم
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رئیس مجلس شــورای اســالمی 
در پاســخ به انتقاد نماینــده مهریز و 
بافق از بی اطالعی نمایندگان مجلس 
درخصوص جزئیات قرارداد های ایران 
با چین و روســیه، تاکید کرد: از نظر 

حقوقی قراردادی بسته نشده است.
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضا 
صباغیان در تذکری شفاهی در جلسه 
علنی دیروز )چهارشنبه( مجلس بیان 

کرد: گفته می شــود که بین ایران با چین و ایران با 
روسیه قراردادهایی بسته شــده اما مجلس اصال در 
جریان جزئیات این قراردادها نیست. بر اساس قانون 
اساسی هر قراردادی که با سایر کشورها بسته می شود 

باید در مجلس به تصویب برسد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: امروز اگر مــردم از 
نمایندگان خود در خصوص جزئیات این قراردادها 
سوالی کنند ما پاســخی برای گفتن نداریم. انتظار 
داریم رئیس مجلس در این زمینه روشن سازی کند. 
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر صباغیان بیان 
کرد: از نظر حقوقی قراردادی بسته نشده است، وگرنه 

مجلس در جریان آن قرار می گرفت.
قراردادهای خارجی باید 

شفاف سازی شود
یــک عضــو کمیســیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
شورای اســالمی نیز با اشاره به اینکه 
شفاف ســازی در حوزه قراردادهای 
خارجی امری ضروری اســت، تأکید 
کرد: براســاس اصول قانون اساسی، 
مجلس باید در جریان محتــوای هرگونه قرارداد و 
تعهد کشور در برابر ســایر کشورها قرار گیرد.جلیل 
رحیمی جهان آبادی در تذکری شــفاهی در جریان 
جلســه علنی دیروز مجلس بیان کــرد: همان طور 
که نمایندگان از صبح در تذکرات خود از سیاســت 
خارجی در نگاه به شرق و کاهش فشار غربی ها اشاره 
داشــتند بنده نیز با این موضوع موافقم اما براساس 
اصل 77 و 1۲۵ قانون اساسی مجلس باید در جریان 
محتوای هرگونه مقابله نامه، قرارداد و تعهد با ســایر 
کشــورها قرار گیرد تا بتواند از نظام و منافع کشــور 

دفاع کند. 

امروز وزیر امــور خارجــه قطر در 
تهران با وزیر امور خارجه کشــورمان 
دیدار می کند و این در حالی  اســت که 
حســین امیرعبداللهیان، و  محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، سه شنبه شــب 
در دو گفت وگوی تلفنی، به تبادل نظر 

پرداختند.
به گزارش ایسنا، وزرای امور خارجه 
دو کشــور عالوه بر تبادل نظــر در باره 

مســائل منطقه ای و تاکید بر لزوم تقویت دیپلماسی و 
گفت وگو در حل و فصل مســائل، در خصوص برخی 

موضوعات مهم مورد عالقه به گفت وگو پرداختند.
در همین چارچوب مســائل و تحــوالت جاری در 
منطقه و تداوم  رایزنی و مشــورت بین دو کشــور  در 
مســیر حفظ و تأمین صلح و ثبات در عرصه منطقه ای 
و جهانی از مســائل  مورد توجه و مشورت وزرای امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران  و قطر در دو گفتگوی 

تلفنی بود.
وزرای امــور خارجــه جمهوری اســالمی ایران و 
قطر همچنین در خصوص توســعه بیشــتر مناسبات 

دوجانبه ایــران و قطــر در حوزه های 
مختلف سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 

رایزنی و تبادل نظر کردند.
تحوالت سریع و موضوعات مهم؛ 

بهانه گفت وگو
ســفیر ایران در قطــر با اشــاره به 
گفت و گوی تلفنی سه شنبه شب وزیران 
امور خارجه ایران و قطــر در توئیتی به 
اهمیت این گفت وگوی تلفنی اشــاره 

کرد. 
حمیدرضا دهقانی نوشت: »روابط که نزدیک باشد، 
تحوالت که سریع باشد، موضوع که مهم باشد، در یک 
شب دو تماس تلفنی برقرار می شود.«این در حالی است 
که وزیر خارجه قطر روز سه شنبه عالوه بر گفت و گوی 
تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، بــا بلینکن وزیر امور 
خارجه آمریکا هم به صورت تلفنی رایزنی و گفت وگو 
کرده بود.بر اســاس گزارش راشاتودی، بحث پیرامون 
مذاکرات وین و موضوع افغانســتان و روابط دوجانبه و 
آخرین تحوالت منطقــه ای و بین المللی از محورهای 

این مکالمه بود. 

در پاسخ به تذکرات شفاهی نمایندگان مطرح شد؛

توضیح قالیباف درباره دلیل بی اطالعی از قرارداد با چین
عبدالرحمن آل ثانی امروز به تهران می آید

دو تماس تلفنی وزیر خارجه با همتای قطری در یک شب

زرناز غالمی

القاصی مهر:
 مجازات باید متناسب با جرم 
و مورد پذیرش جامعه باشد

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران بر لزوم 
رعایت تناسب بین مجازات و نوع جرم در دستگاه 
قضایی توسط قضات تاکید و تصریح کرد: مجازاتی 
که تعیین می کنیم باید از سوی جامعه موردپذیرش 
قرار گیــرد و نبایــد در تصمیم گیری های قضایی 
دچار افراط و تفریط شــویم. به گزارش ایلنا، علی 
القاصی مهر با حضور در جمع قضات دادگاه انقالب با 
بیان اینکه قاضی باید به نحوی عمل کند که »عدل« 
و »انصاف« در کنار یکدیگر قرار گیرد، گفت: دادنامه، 
هویت و شناسنامه قاضی است و قاضی بر اساس آن 

سنجیده می شود.
    

علی مطهری:
 توافق حتما انجام می شود،

 مساله FATF هم حل خواهد شد
علی مطهری، فعال گفت: توافق در هر حال انجام 
خواهد شد زیرا دو طرف اراده بر توافق دارند. مذاکره 
مستقیم با آمریکا هم یک تصمیم درست است که 
باید زودتر می گرفتند، زیرا به نفع مردم است و منافع 
ملی را بهتر تامین می کند. نماینده مردم تهران در 
مجلس دهم در گفت وگو با روزنامه جهان صنعت، 
ادامه داد: حتما مساله FATF را هم حل خواهند 
کرد. یک و سال نیم قبل هم گفته بودم که اگر دولت 
آینده به جای اصالح طلبان دست تندروها باشد، اینها 
خودشان مسائل را حل می کنند چون می بینند که 

اداره کشور نیاز به این توافقات دارد.
    

امارات:
 به مسیر تنش زدایی با ایران 

ادامه می دهیم
نماینده دائم امارات در سازمان ملل تاکید کرد 
که کشورش به مسیر خود در راستای کاهش تنش 

با ایران ادامه می دهد.
به گزارش پایگاه خبری عربی ۲1، النا نسیبه، 
در گفت وگویی به شبکه سی ان ان گفت: طی یک 
یا دو سال گذشته به شدت بر مساله کاهش تنش در 
منطقه و ارتباط با بازیگران و شرکای منطقه از جمله 

ایران تمرکز کردیم.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه امــارات نیاز به 
حمایت های بیشتر آمریکا برای مقابله با موشک های 
انصاراهلل یمن دارد، مدعی شــد: انجام تحقیقات 
برای مجازات کسانی که در حمالت اخیر در یمن 
دست داشتند، امری ضروری است.نسیبه به نقش 
مداخله جویانه کشــورش در جنگ یمن و کشتار 

مردم بی دفاع این کشور، هیچ اشاره ای نکرد.
    

تظاهرات محکومیت کشتار مردم 
یمن پس از نماز جمعه این هفته

شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی در 
اطالعیه ای از شرکت کنندگان در نمازجمعه این 
هفته دعوت کرد در تظاهرات سراسری محکومیت 
کشتار وحشیانۀ مردم یمن توسط ائتالف سعودیـ  

اماراتی شرکت کنند.
به گزارش ایســنا، در این اطالعیه آمده است: 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، از ملت فهیم و 
رشید و استکبارستیز ایران اسالمی دعوت می کند 
تا بعد از اقامۀ نماز عبادیـ  سیاسی جمعۀ این هفته 
)8 بهمن( با انجام تظاهرات در تمامی مصلی های 
سراسر کشور ضمن اعالم همدردی با مردم قهرمان 
یمن، خشم و نفرت و انزجار خود را علیه جبهۀ عبری 

ـ عربی و رژیم سعودی فریاد کنند.
    

 انتصاب نخستین فرماندار زن 
در دولت رئیسی

گلنسا مبارکی، بخشدار پیشــین الشار که با 
ارتقای این بخش به شهرستان به عنوان سرپرست 
فرمانداری الشــار منصوب شده بود اینک با صدور 
حکمی از ســوی وزیر کشــور به عنوان فرماندار 

شهرستان منصوب شد.
    

 جلسه دوجانبه باقری و مورا 
در وین

عصــر دیــروز جلســه دوجانبــه ای میــان 
مذاکره کننده ارشد ایران و هماهنگ کننده اروپایی 

گفتگوها برگزار شد.
به گزارش ایلنا، گفت وگوها در وین در چارچوب 
دور هشــتم مذاکرات ایران و 1+۴ )آلمان، فرانسه، 
انگلیس، روسیه، چین( برای رفع تحریم های آمریکا 
علیه ایران روز چهارشنبه نیز در هتل کوبورگ شهر 

وین ادامه یافت
بر همین اســاس همچون روزهای گذشــته، 
عصــر دیــروز نشســت دوجانبه ای بیــن علی 
باقری، مذاکره کننده ارشــد ایــران و انریکه مورا، 

هماهنگ کننده گفت وگوها برگزار شد. 

روی موج کوتاه


