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با باال گرفتــن اختالفات و درگیری 
میان روســیه و غرب و آمریکا بر ســر 
اوکراین ســوال مهمی که ایــن روزها 
مطرح می شود این است که آیا روسیه 
از کارت اوکراین بــرای مذاکرات وین 
استفاده می کند؟ آثار بحران اوکراین بر 
مذاکرات وین؛ چه بوده است؟این موضوع 
به سود ایران خواهد بود یا به ضرر ایران؟ 
آیا روســیه به این بهانه توافق در وین را 
به تعویق انداخته اســت؟ این سواالت 
و ســواالت دیگری در همین خصوص 
در عرصه دیپلماســی و فضای سیاسی 
داخلی و بین المللی در حالی مطرح است 
که براساس اظهارات مذاکره کنندگان و 
سخنان وزیر امور خارجه ایران توافق از 
هر زمان دیگری نزدیک تر شــده است. 
همزمان با بحران اوکراین، هشتمین دور 
مذاکرت وین نیز در جریان است؛ آنگونه 
که خبرها از وین می رسد توافق بسیار 
نزدیک است و گام های مهمی برداشته 
شده است. وزیر امور خارجه ایران به یورو 
نیوز گفته است ما فکر می کنیم اگر طرف 
غربی امروز واقع بینانه  بــا آنچه در میز 
مذاکرات وین می گذرد برخورد کند، ما 
می توانیم در کمتر از چند ساعت به توافق 

نهایی برسیم.
در چنیــن شــرایطی برخــی 
کارشناســان معتقد هســتند که تیم 
مذاکره کننده روسیه احتماالً این فرصت 
را بــرای حل بحران اوکراین مناســب 
بدانند. با توجه به نقشــی که روسیه در 
این دور از مذاکرات بــه نوعی به عنوان 
نماینده ایران ایفا کرده اســت هرگونه 
تصمیم ناگهانی این کشور می تواند نقش 
تاثیرگذاری در این میان ایفا کند. ازسوی 
دیگر تبعات جنگ احتمالی اوکراین بر 
روابط غرب و شرق )آمریکا و روسیه(تاثیر 
قابل توجهی داشته است که این مساله 

می تواند در مذاکرات وین بازتاب یابد.
عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک 
و کارشناس مسائل بین المللی با تایید 
تاثیر حوادث اوکراین بر مذاکرات وین 
گفته اســت: موضع روس ها نسبت به 
مذاکرات وین تغییر کرده اســت.او در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنــا، در تحلیل 
بحران اوکراین و تنش شکل گرفته میان 
روسیه و آمریکا  و در پاسخ به این سوال 
که ســناریوهای این بحران برای ایران 
و امکان تاثیر آن بر مذاکرات وین برای 

احیای برجام چیست، گفته است: در این 
بحران ما یک وضعیت جنگ سرد موقت 
را باید در نظر بگیریم که فرض را بر این 
بگذاریم که جنگ روی نخواهد داد اما 
این تنش و تالطم در روابط غرب و شرق 
وجود داشته باشد که تاثیرش را بر ایران 
و مذاکرات وین خواهد داشــت؛ در این 
وضعیت پیش از جنگ، موضع روس ها 
نسبت به مذاکرات وین تغییر کرده است. 
پیش از این مذاکره کننده روسیه به کرات 
توئیت و مصاحبه می کرد و و موفقیت و 
پایان مذاکرات را در دسترس می دانست 
اما حاال شاهد هستیم که آمریکا و اروپا 
مذاکرات را در آستانه توافق البته منوط به 
اتخاذ تصمیمات سیاسی عنوان می کنند 
در حالی که روس ها دیگر به این شفافیت 
موضع نمی گیرنــد و می خواهند این 

استخوان الی زخم بماند.اختالف میان 
روســیه و اوکراین از یک طرف و تبعات 
این اختالف بین روســیه و غرب بر سر 
اوکراین از طرف دیگر، یک بحران جدی 
و یک واقعیت اســت، و آن هم به دلیل 
اهمیت استراتژیکی است که اوکراین 
هم برای روســیه و هم برای غرب دارد. 
در واقع می توان گفت اوکراین در حال 
حاضر تبدیل به میدانی شده است که 
غرب و روسیه بر اساس آن رویکردهایی 
که نسبت به یکدیگر دارند، در آن مانور 

می دهند.
فرجی راد می گوید: تا قبل از بغرنج 
شدن روابط اوکراین و روسیه که مساله 
جنگ جدی شود، میخائیل اولیانوف، 
رئیس هیات مذاکره کننده روســیه در 
وین بیش از دیگران عنوان می کرد که 
به توافق نزدیک شده ایم ولی در آخرین 
توئیت لحن وی از 5 دقیقه تغییر یافته 
اســت. وی تا پیش از این عنوان کرده 
بود که فقط 5 دقیقه به توافق مانده است 
به یک باره اما روس ها از روز شنبه اعالم 
کردند پروسه توافق طوالنی  خواهد بود 
و به فوریت انجام نمی شود، معلوم است 
که روسیه در این وضعیت بغرنج، توافق 
وین به نفعش نیست و عالقه مند است 
که ذهن آمریکا و اروپا هم در جای دیگر 

درگیر باشــد. ضمن اینکه نمی خواهد 
ایران و غرب  در وضعیت جنگی به نرمش 

برسند.
برخی از تحلیلگران عرصه دیپلماسی 
پیش از این نیز ســفر ابراهیم رئیسی 
به مسکو و اســتقبال ســرد پوتین از 
رئیس جمهور کشورمان را به دلیل تالش 
ایران برای جلب رضایــت روس ها در 
رسیدن به توافق عنوان کردند. تالشی 
که برای اقناع روسیه در همراهی احیای 
برجام بوده اما پوتین روی خوش نشان 

نداده است.
هرچند روسیه همواره نقشی کلیدی 
در گفت وگوهای هسته ای چندجانبه 
با ایران داشته، اما تنش زایی های اخیر 
این کشور در اوکراین بر این گفت وگوها 
سایه افکنده است. در شرایطی که روابط 
روسیه با غرب به خطرناک ترین نقطه 
از زمان فروپاشی شوروی رسیده است، 
نگران ها بر تاثیر این حوادث بر مذاکرات 
وین موضوعی است که نمی توان از آن 

چشم پوشی کرد.
ســفیر پیشــین ایران در نــروژ و 
مجارستان نیز درباره تاثیر حمله روسیه 
به اوکراین بر سیاســت های بین الملل 
گفت:تصور می کنم در صورت حمله، تا 
مدتی این تحول بر سیاست های جهانی 

تاثیر می گذارد. طبیعتا بــر مذاکرات 
وین هم تاثیرگذار اســت. نظر به اینکه 
مساله غنی سازی ایران هم برای غرب و 
منطقه عربی و عبری حائز اهمیت است، 
ممکن است آمریکا و کنگره کمی کوتاه 
بیایند و تضمین هایی هم بدهند و توافق 

امضا شود.
پوتین با یک لشگرکشــی نظامی 
گسترده و در شرایطی که آمریکا و غرب 
در ضعف به ســر می برند؛ در ســودای 
گرفتن تضمین های امنیتی برای عدم 
عضویت اوکراین در ناتو بود. پیش بینی 
او، اما درست از آب درنیامد. غرب دست 
او را خوانده بــود. آن ها از دادن تضمین 
امنیتی خودداری و تاکید کردند که وارد 
جنگ نخواهند شد، اما روسیه را به شدت 
تحریم و از دولت مستقر در کیف حمایت 
نظامی می کنند .پوتین احتماال به خوبی 
می داند که حتی اگر تسخیر اوکراین برای 
ارتش بزرگ روسیه، کار دشواری نباشد، 
اما نگاه داشتن کشــوری تحت اشغال 
برای هر ارتش بیگانه ای بســیار دشوار 
و حتی محال اســت. تجربه آمریکا در 
ویتنام و افغانستان و تجربه اتحاد جماهیر 
شوروی در افغانستان موید این اصل کلی 
است.تا اینجای کار رئیس جمهور روسیه 
در امتیاز گرفتن با تهدید شکست خورد 
و در معرض دو راهی دشواری قرار گرفت. 
اگر به اوکراین حمله کند، احتماال در یک 
باتالق فرو خواهد رفت و اگر بدون حمله 
به اوکراین نیروهایش را عقب بکشــد، 
اعتبار تهدیدهایش خدشه دار می شود. 
تمامی ایــن دالیل موجب می شــود 
مذاکرات وین کارت بــازی مهمی در 

دست پوتین باشد. تحلیلگران سیاسی 
معتقدند که تصمیم های سیاسی پوتین 
درباره اوکراین و ایــران به خوبی بیانگر 
راهبرد ضدغربی مسکو است. از این رو، 
ضروری است که واشنگتن در خصوص 
اعتماد به تضمین هایی که روســیه در 
هر دو جبهه می دهد، محتاط باشد. این 
ضرورت با نگاهــی به مداخله های فنی 
و دیپلماتیک پیشین روسیه در برنامه 
هسته ای ایران روشن تر می شود .برجام 
همچنین به مســکو این امکان را داد تا 
ضمن کسب امتیاز از واشنگتن و اروپا، 
روابط خود را با تهران گســترش دهد. 
همانطور که سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امور خارجه وقت، گفــت: آیا اگر 
روسیه در این مذاکرات شرکت نمی کرد، 
توافقی وجود داشــت؟ فکــر می کنم 
توافقی صورت می گرفت، اما شــرایط 

برای روسیه بسیار بدتر بود.
مســکو هنوز هم از گفت وگوهای 
هســته ای ایــران حمایــت می کند. 
سایت دیپلماســی ایرانی می نویسد: 
سیاســتگذاران غربی باید هوشیارانه 
مراقب باشند تا درباره انگیزه های اصلی 
این رویکــرد دچار بدفهمی نشــوند. 
نخســت، زمانی کــه الوروف در اواخر 
دسامبر یادآور شد که کرملین با هر گونه 
تغییر در توافق مخالف است، بدون شک 
به اعمال تحریم تسلیحاتی دائمی علیه 
ایران اشاره داشت. پیش از این، شورای 
امنیت سازمان ملل متحد پس از وتوی 
روسیه )و چین( نتوانست در این مورد 
قطعنامه ای تصویب کند. دوم، مســکو 
مایل اســت بدون توجه به اینکه گفت 
وگوها ثمر می دهد یا نه، خود را به عنوان 
یک دالل قدرت جهانی نشان دهد. به 
عنوان مثال، آناتولی آنتونوف، ســفیر 
روسیه ماه گذشــته در مصاحبه ای با 
نیوزویک از ایاالت متحده و ایران خواست 
تا حداکثر انعطاف پذیــری را در گفت 
وگوها نشــان دهند و به دنبال ترکیب 
بهینه ای از مسئولیت ها و منافع، هم برای 
طرفین گفت وگوها و هم برای کل جامعه 
جهانی باشند. مسکو صرف نظر از اینکه 
مذاکرات وین به کجا می انجامد، به منافع 
خود متعهد خواهد ماند. پوتین سال ها 
برای از بین بردن نظم جهانی ایجاد شده 
به رهبری آمریکا ســخت تالش کرده 
اســت، بنابراین او برای هدایت آخرین 
تحوالت در این مســیر، هر کاری انجام 

خواهد داد.

گمانه  هایی از تاثیر حوادث اوکراین بر احیای برجام مطرح است؛

توافق وین در گروکشی روس ها؟ 

 شماره  1018 /  سه شنبه 3 اسفند   1400  /    20 رجب 1443  /  22 فوریه   2022

روس ها از روز شنبه اعالم 
کردند پروسه توافق 

طوالنی  خواهد بود و به 
فوریت انجام نمی شود، 

معلوم است که روسیه در 
این وضعیت بغرنج، توافق 

وین به نفعش نیست

 با توجه به نقشی که روسیه 
در این دور از مذاکرات 

ایفا کرده است و به نوعی 
نماینده ایران را ایفا کرده 

است هرگونه تصمیم 
ناگهانی این کشور می تواند 

نقش تاثیر گذاری ایفا کند

اعظم ویسمه
نماینده تبریز گالیه کرد

 بی اطالعی مجلس 
از جزئیات مذاکرات وین

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز به رویداد ۲۴ 
گفته است: نمایندگان به هیچ وجه از صحبت های 
رد و بدل شــده در برجام اطالع ندارند و این خالف 
قانون وضع شده است. به گفته وی مذاکرات چند 
دور جلو رفته و همچنان نماینــدگان از محتوای 
جلسات بی خبرند و حال باید از نمایندگانی که تالش 
کردند در دولت گذشته قانون نظارت نمایندگان بر 
مذاکرات را تصویب کنند و در آن زمان از تصمیم شان 
دفاع کردند، پرسید که چرا ما از محتوای جلسات 
بی خبریم و آن قانون برای چه بود؟ عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمان افزود: از ســوی دولت و وزارت 
خارجه اصــاًل خبری در خصــوص مذاکرات به ما 
نمی دهند در حالی که تیم مذاکره کننده باید ما را در 

جریان امور بگذارند.
     

سقوط جنگنده اف ۵ در تبریز 
صبح دیروز یک فروند هواپیمای آموزشــی در 

منطقه یکه دکان تبریز سقوط کرد. 
به گــزارش فارس، مدیــرکل مدیریت بحران 
استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه این  هواپیما 
از نوع آموزشیF   5    حوالی ساعت ۹ صبح در منطقه 
یکه دکان سقوط کرده است، گفت: علت حادثه در 

دست بررسی  است . 
محمدباقر هنربر اظهار داشت: با توجه به اینکه 
این حادثه در یک منطقه مسکونی روی داده است، 
شجاعت و رشادت  مثال زدنی خلبان، مانع از برخورد 
هواپیما به ساختمان های مسکونی شد و هواپیما به 
یک مدرسه که خالی از سکنه بود  برخورد کرد . وی 
افزود: متاسفانه در این حادثه یک نفر از همشهریان 
جان خود را از دست داد و وضعیت خلبانان هواپیما 

 نیز در دست بررسی است . 
هم چنین مدیرعامل جمعیت هالل احمر تبریز 
در خصوص فوتی های این حادثه گفت: دو خلبان 
)شهید صادق فالحی و  شــهید  حنیفه زاد( و یک 
هموطن در اتومبیل شــخصی خود از تلفات این 

حادثه هستند . 
    

رسیدگی به دو پرونده سیاسی و 
مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات

ســخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات 
گفت: دوم اسفند ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران به ریاست قاضی کشکولی یک 
پرونده جرم سیاسی و یک پرونده جرم مطبوعاتی 
رســیدگی شــد. احمد مؤمنی راد در گفت وگو با 
ایسنا گفت: متهمان این پرونده مدیرمسئول پایگاه 
اطالع رسانی علی مطهری و خبرنگار پایگاه یادشده 
به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به 
قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا بود که 
هیئت منصفه به اتفاق آرا متهمان را مجرم ندانست.  
مؤمنی راد افزود: پرونده با اتهامات مشــابه دیگر 
مربوط به مدیرمسئول پایگاه خبری انصاف نیوز بود 
که هیئت منصفه با اکثریت آرا متهم را در اتهامات 

یادشده مجرم اما مستحق تخفیف دانست.
    

تأکید جمهوری اسالمی بر 
رسیدگی به اتهامات رئیس مجلس

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی 
نوشت: اگر رئیس مجلس نظام جمهوری اسالمی 
دچار اتهاماتی باشد که با شفافیت به آن ها رسیدگی 
نشــده چنین وضعیتی برای این نظام برخاسته از 
انقالب و خون شهدا شایســته نیست و اگر روشن 
شــود که این اتهامات وارد نبوده و او از شائبه های 
مطرح شده منزه است، تکیه زدن بر این جایگاه برای 

او نیز مباح می شود.
طبق نوشــته وی اگــر درباره فایــل صوتی 
پرســروصدایی که در روز های اخیــر نقل تمام 
محافل شــده و هرروز بیشتر و بیشــتر مطرح 
می شــود بخواهیم نظــری واقع بینانــه بدهیم 
باید بگوییــم بهترین راه این اســت که مطالب 
مطرح شده در آن توسط دســتگاه های نظارتی 
و قضایی موردبررســی قرار بگیرند و با شفافیت 
کامل به تمام جزئیات آن رسیدگی شود و نتیجه 
بررسی ها و رسیدگی ها نیز بدون هیچ ابهامی به 

اطالع مردم برسد.
    

 طعنه سعید حجاریان 
به یکدستی قدرت

ســعید حجاریــان فعــال اصالح طلــب و از 
تئوریسین های جریان اصالحات در حساب کاربری 
توییتر خود با طعنه ای با یک دست شدن قدرت در 
انتخابات ریاست جمهوری نوشت: بعد از انتخابات 
۱۴۰۰ دوره حاکمیت دوگانه به پایان رسید و این 
دوگانگی از عین به ذهن منتقل شد. وی افزود: شاهد 
این مدعا رفتار های دوقطبی در ساخت قدرت است. 

لذاست که گفته اند الُملُک عقیم!

روی موج کوتاه

خبر

مشــاور امنیت ملی عراق گفت: دور پنجم مذاکرات ایران و 
عربستان بزودی در بغداد برگزار خواهد شد و ما به آن خوشبین 
هستیم. به گزارش ایسنا به نقل از ناس، قاسم االعرجی، مشاور 
امنیت ملی عراق با اسماعیل احمدی مقدم، رئیس دانشگاه دفاع 
ملی ایران که در راس هیاتی به بغداد ســفر کرده است، دیدار و 

رایزنی کرد.
در این دیــدار درخصوص روابط میان دو کشــور و راه های 
گســترش آن از طریق همکاری های مشــترک رایزنی شد و 
االعرجی تاکید کرد که روابط ایران و عراق تاریخی و راهبردی 

است و ما باید از تجربه های موجود در دو کشور استفاده کنیم.
مشــاور امنیت ملی عراق در ادامه گفت: تفاهم بین ایران و 
عربستان برای منطقه وجهان مهم است و بغداد به طور گسترده 

از این تفاهم حمایت می کند.
وی همچنین تاکید کرد: عراق نسبت به دور پنجم مذاکرات 
میان تهران و ریاض که به زودی در بغداد برگزار خواهد شــد، 

خوشبین است. االعرجی در ادامه درخصوص توافق الجزایر در 
سال ۱۹۷5 که میان تهران و بغداد امضا شد گفت: این توافق مهم 
است و باید اجرایی شود، زیرا به سود دو کشور همسایه خواهد بود. 

این توافق برای اجرا شدن نیاز به اقدامات قانونی دارد.
از سوی دیگر، رئیس دانشگاه دفاع ملی ایران اعالم کرد که 
ایران آماده همکاری و تبادل تجربه ها با عراق در راستای خدمت 

به منافع مشترک دو کشور است.
به گزارش ایسنا، فیصل بن فرحان، وزیر امورخارجه عربستان 
اخیرا در اظهاراتی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که 
عربستان سعودی علی رغم عدم پیشرفت اساسی در دوره های 
قبلی به دنبال برنامه ریزی بــرای برگزاری دور پنجم مذاکرات 

مستقیم با ایران است.
بن فرحان با تاکید بر اینکــه ریاض کماکان خواهان گفتگو 
با تهران است، خاطر نشان کرد: در واقع این امر مستلزم تمایل 
جدی همسایه های ما در ایران برای رسیدگی به مسائل اساسی 

موجود است. ما امیدواریم که تمایل جدی برای یافتن یک شیوه 
جدید وجود داشته باشد.

وزیر امورخارجه عربستان همچنین بیان کرد: اگر ما شاهد 
پیشرفت اساسی درخصوص این پرونده ها باشیم، نزدیک شدن 
به یکدیگر و بهبود روابط هم امکانپذیر است. هرچند که تاکنون 

شاهد آن نبوده ایم.
تمایل روسیه برای میانجیگری در مذاکرات تهران - ریاض

درهمین حال معاون وزیر امور خارجه روســیه امروز در 
اظهاراتی از تمایل روســیه برای میانجیگــری در مذاکرات 
تهران-ریاض خبر داد. به نقــل از پایگاه خبری اردوپوینت، 
میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز در 
اظهاراتی با اشاره به مذاکرات تهران-ریاض برای از سرگیری 
روابط دیپلماتیک گفت: ما بار ها هم به طور رسمی و هم غیر 
رسمی، به شرکایمان در ریاض و تهران پیشنهاد میانجیگری 
داده و مســکو را نیز به عنوان محل دیدار پیشنهاد کرده ایم. 

در این زمینه، پیشنهادهایمان هنوز روی میز است.این ها اما 
درحالی است که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران چندی قبل گفته بود که تحولی در این مذاکرات صورت 

نگرفته است و تهران »منتظر پاسخ ریاض است.«
ســخنگوی وزارت خارجه ایران »ریــاض را به راه حل های 
سیاســی و دیپلماتیک و عدم مداخله در امــور داخلی دیگر 
کشورها« دعوت کرده و گفته بود »توافقات فراگیر منطقه ای 
از طریق احترام متقابل و درک واقعیت های این کشــورها«به 

موفقیت خواهد رسید.

بغداد: 

دور پنجم مذاکرات تهران-ریاض به زودی برگزار می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت: گفتگو ها پیشــرفت های بسیار قابل 
توجهی داشته است و منتظر تصمیمات اروپا 

و آمریکا هستیم.
به گزارش ایرنا، ســعید خطیب زاده در 
نشســت مطبوعاتی خود دیروز در پاسخ 
به ســؤالی در خصوص لغو تحریم های غیر 
هســته ای در مذاکرات وین گفت: هیئت 
جمهوری اسالمی ایران پس از بازگشت از 

تهران، پیشنهاد های خود را در خصوص موضوعات باقی مانده 
به صورت مکتوب ارائه داد. آنچه مســلم است در چارچوب 
گفتگو ها همه تحریم ها فارغ از برچســب های زده شــده و 
ناهمخوان با تعهدات طرف مقابل و مانع انتفاع اقتصادی از 
برجام باید مرتفع شــود؛ این جزء اصول ما بوده و تا امروز هم 

پیگیری شده است.سخنگوی وزارت امور 
خارجه اضافه کرد: گفتگو ها پیشرفت های 
بسیار قابل توجهی داشته است؛ البته دامنه 
و تعداد موضوعات کاهش جدی پیداکرده 
است. اما تعداد موضوعاتی هم که باقی مانده 
است، سخت ترین، کلیدی ترین وجدی ترین 
موضوعاتی هستند که باید حل شوند. وی 
گفت: اگر به نقطه ای برسیم که طرف مقابل 
تصور کند از خطوط قرمز خود و منافع مردم 
و حقوق مردم عبور می کنیم یا به هر دلیلی به توافق نرسیم، 

هیچ گاه با حقوق مردم بزرگ ایران مصالحه نخواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد: ما هنوز منتظر 
تصمیماتی هستیم که اروپا و آمریکا باید بگیرند و ما هنوز آن 

اراده را در آن ها ندیدیم.

خطیب زاده: 

منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم
وزیر خارجــه ایــران در گفت وگویی با 
یورونیــوز، احیــای توافــق را منــوط به 

انعطاف پذیری اروپا و آمریکا دانست.
به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران، در گفت وگو با یورونیوز 
با اذعان به نزدیک شدن جمهوری اسالمی 
ایران و طرف های غربی بــه حصول توافق، 
نهایی شــدن آن را منوط به انعطاف پذیری 
بیشتر آمریکا و اروپا دانست. وزیر خارجه ایران 

گفت: »باوجوداین که طرف غربی در طول این مذاکرات دشوار 
بارها احتمال ترک میز مذاکره را مطرح کرده ولی ما همواره 
تأکید کرده ایم که با جدیت بر سر میز مذاکره خواهیم ماند.« 
امیر عبداللهیان تصریح کرد: »در حال حاضر نیز اگر می گوییم 
که بیش از هر زمان دیگری به حصول توافق نزدیک هستیم. 

به همین جهت اســت که به آمریکایی ها از 
طریق واسطه ها اطالع داده ایم و به ۳ کشور 
اروپایی هم از سوی همکارانم در وین یا خودم 
گفته ایم که دیگر کاماًل واضح است که نوبت 
شما فرارسیده و زمان مشاهده ابتکار عمل و 
انعطاف پذیری طرف غربی است.« وی ادامه 
داد: »ما در حال نزدیک شدن به حصول توافق 
هستیم اما هنوز برخی از مسائل باقی مانده که 
خطوط قرمز ما هســتند.«امیرعبداللهیان 
افزود: »ما فکر می کنیم اگر طرف غربی امروز واقع بینانه  با آنچه 
در میز مذاکرات وین می گذرد برخورد کند، ما می توانیم در 
کمتر از چند ساعت به توافق نهایی برسیم.« وزیر خارجه ایران 
خاطرنشان کرد: »بنابراین، تعیین زمان دقیق توافق وابسته به 

انعطاف و ابتکار طرف غربی است.«

امیر عبداللهیان:

می توانیم در کمتر از چند ساعت به توافق نهایی برسیم


