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 تکرار دوگانه »مذاکره« و »عدم مذاکره« 
شدت می گیرد؛

وحانی  کدهای ر
درباره دیپلماسی 

با   بایدن

سياست 2

دوگانه  »مذاکره« و »عدم مذاکره« به شــدت در حال شکل گیری 
اســت و هرچه به پایان دولت ترامــپ و آغاز دولت بایــدن نزدیک تر 
می شویم، بر شدت آن افزوده می شود.  این فضا یادآور روزهایی است 
که ایران برای شــکل گیری برجام، وارد مذاکره با اروپایی ها و آمریکا 
شده بود. آن زمان هم طعن و لعن ها بابت ایده مذاکره از سوی گروهی 
به سوی دولت روان بود تا اینکه درنهایت با تایید مراجع باالتر نظام، این 
مذاکرات شکل گرفت و برجام از دل آن بیرون آمد.  امروز اما با توجه به 
تجربه برجام، آن طعن و لعن ها گزنده تر و شدیدتر شده است. حال که 
بایدن پیشتاز انتخابات آمریکاســت و زمزمه بازگشت او به برجام باال 
گرفته است، طیفی در کشور که ذیل جبهه اصولگرا قرار می گیرند، به 
شدت نسبت به دیپلماسی دوباره با آمریکا هشدار می دهند؛ این هشدار 

از سوی چهره ها و رسانه های اصولگرا مکرر تکرار می شود. 
کنایه های اصولگرایانه

خبرگزاری فــارس دیــروز در مطلبی تحت عنــوان »فرش قرمز 
اصالح طلبان و دولت زیر پای بایدن؛ از تدوین سیاســت پساترامپی 
تا چراغ سبز مذاکره مجدد«، نوشت: »در حالی که هنوز یکیـ  دو روز 
از اعالم رســمی نتایج انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن که با حرف و 
حدیث هایی هم از سوی ترامپ همراه است نگذشته، و هنوز ُمهری بر 

حکم ریاست جمهوری ژوزف بایدن زده نشده...

میرتاج الدینی مطرح کرد؛

FATF احتمال تجدیدنظر درباره لوایح
سياست 2

شهرنوشت 6

 نگاهی به جنجال هایی که بخشنامه اخیر مهریه به پا کرده است؛

حقیکهاززنانگرفتهمیشود

معاون سیاسی وزارت امور خارجه  با اشاره 
به ســخنان رهبری درباره مذاکره با آمریکا، 
گفت: ما میز مذاکره را تــرک نکرده ایم و در 
چارچوب ۱+۵ و نــه دوجانبه بــرای منافع 

خودمان مذاکره خواهیم کرد. 
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی درباره 
سیاســت احتمالی بایدن درخصوص برجام 
گفت: در خصوص برجام بایــد بگویم ما نه از 
ماندن آقای ترامپ وحشــت زده می شــویم 
نه از آمــدن بایدن ذوق زده می شــویم ما بر 
 اســاس منافع خودمان تصمیم می گیریم و 

رفتار می کنیم.  
 وی ادامه داد: آقای بایدن و حزب دموکرات 
در مانیفست سیاســی خود قبل از انتخابات 
اعالم کردند که می خواهند به برجام برگردند 
که البته راه برای بازگشــت به برجام بســته 
نیســت. میز مذاکرات برجام و میز ۱+۵ را ما 
ترک نکردیم آنها ترک کردنــد و می توانند 
 دوبــاره برگردنــد ولــی چالــش هایی هم 

وجود دارد.
 عراقچی ادامه داد: باید بپذیریم در چهار 
سال گذشته واقعیاتی اتفاق افتاده و تحوالتی 
در عرصه میدانی و سیاســی رخ داده که باید 
مدنظر قــرار بگیرد و در مــورد آن صحبت و 
تفاهم شود. اینطور نیســت که برجام دروازه 
ای باشــد که هر کس هر وقت خواست برود 
و هر وقت خواســت برگردد به هر حال قواعد 
و شــرایطی دارد که باید مذاکره کرد ولی راه 

بازگشت باز است.
  این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان گفت: 
همانطور که رهبر معظم انقالب هم فرمودند 
ما با آمریکا هیچ مذاکره ای نداریم جز سر میز 
مذاکره ۱+۵. اگــر می خواهند مذاکره کنند 
باید در چهارچوب ۱+۵ و نــه دوجانبه برای 

منافع خودمان مذاکره خواهیم کرد.
 وی یادآورشــد: ما منتظــر می مانیم که 
اوال ببینیــم بایدن ســرکار می آیــد و دوما 
البی های صهیونیســتی و غیرصهیونیستی 
آیا اجــازه می دهند کــه آمریکا سیاســت 

خود را عوض کنــد و ثالثا با چــه رویکردی 
می خواهد بیاید که ما براساس منافع خودمان 
تصمیم خواهیــم گرفت که آیا بــا تقاضای 
 آمریکا بــرای ورود مجدد بــه برجام چگونه 

برخورد کنیم.
 معاون سیاســی وزیر امور خارجه تصریح 
کرد: طبیعتاً نیاز به یک سری مقدمات و گفت 
و گوها و صحبت هایی وجــود دارد که به یک 
تفاهمی برای چگونگی بازگشــت به برجام 

داشته باشیم.
وی درباره جبران خســارت ها هم گفت: 
اگر آمریکا برگردد تمامــی تحریم هایی که 
گذاشــته اند،  باید برداشته شــود یعنی این 
نه شــرط برجــام و بلکه خود برجام اســت. 
حضــور آمریــکا در برجام یعنی برداشــتن 
همــه تحریم هایی کــه به خاطــر موضوع 
هســته ای به مــردم ایران تحمیــل کردند 
بنابراین بــه طور طبیعــی باید ایــن اتفاق 
بیفتد کــه البتــه چالش هــای دیگری هم 
هســت که باید درباره آنهــا صحبت کنیم 
و شــرایط بازگشــت آمریکا به برجــام را به 
 گونه ای که منافع مردم ایران تامین شــود را 

فراهم کنیم.
 عراقچی با تکذیــب تعطیلی رایزنی های 
اقتصادی و بازرگانی ســفارت خانه ها گفت: 
رایزنی های بازرگانی و رایزنی های اقتصادی 
ما توسط وزارت امورخارجه اعزام نمی شوند 
بلکه از ســوی وزارت صمت اعزام می شوند 
اما همه ســفارتخانه های ما رایزن اقتصادی 
و کارشناس اقتصادی که خود وزارت خارجه 

اعزام کرده را دارند.  

بخشی از پول های بلوکه شده ایران 
بازگشته است 

وی درباره آخرین وضعیت پول های بلوکه 
شــده هم گفت: در این زمینه رایزنی هایی با 
کشــورهایی مورد نظر داریم و هر روز به طور 
خاص رایزنی با عراق، کره جنوبی و ژاپن داریم 
به خاطر این که مبالغی که در این کشــورها 

هست بیشتر از کشورهای دیگر است.
این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: موانعی که 
وجود دارد مقداری واقعی اســت. به هر حال 
تحریم های آمریکا و تهدید آمریکا به این که 
اگر این پول ها را بلوکه نکنند و به ایران بدهند 
با مجازات های آمریکا مواجه خواهند شد اگر 
چه غیرقانونی اســت اما به خاطر سلطه مالی 
آمریکا یک واقعیت اســت که باید بپذیریم. 
یک مقداری هــم بهانه جویی اســت که آن 
کشورها  از فرصت سوء استفاده هم می کنند. 
با این که گاهی اوقات راه هایی هم باز می شود 
 می توانند انجام دهند ولی به بهانه تحریم ها 

خودداری می کنند.
عراقچی افــزود: رایزنی های مــا به طور 
مســتمر وجود دارد. در قالب مکانیسم های 
خالقانه ای که توانســتیم ابداع کنیم بخشی 
از این پول ها برگشته است. بقیه هم در حال 

کار است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به 
بحران قره باغ  تحوالت اخیر این منطقه یادآور 
شد: وقوع این بحران در مرزهای شمالی ایران 
نگرانی های بســیاری را برای ما فراهم کرده 
بود. ما با آذربایجان وارمنستان روابط دوستانه 
و تاریخی داشــته و داریم، البته با آذربایجان 
به خاطر هموطنــان آذری زبــان خودمان 
 روابط عمیق تر بوده اســت و با ارمنستان هم 
باز به خاطــر هموطنان ارمنــی، ارتباطات 
خوبی داشــته و داریم. در بعضی مواقع این 
درگیریهــا خســارت هایی را در مرزهای ما 
به بار آورد و نگرانی های دیگــری پدید آمد 
 کــه اقتضا می کــرد این درگیری ســریعتر

 خاتمه پیدا کند.
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