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حمیدرضا آصفی ،سخنگوی پیشین وزارت خارجه در گفتوگو با «ایران»:

بایدن به برجام بر میگردد

یکی دیدن بایدن و ترامپ منافع ما را تأمین نمیکند
احسان بداغی
خبرنگار

باشگاه خبرنگاران

حمیدرضــا آصفــی ،ســخنگوی پیشــین
وزارت خارجــه معتقــد اســت در برابــر
جابــه جایــی قــدرت در کاخ ســفید نــه
بایــد ذوق زده شــویم و نــه دچــار افراط و
تفریط بلکه باید متناسب با اتفاق افتاده
سیاســت و تاکتیک خود را بــا این رویداد
تنظیم کنیم .این یعنی آنکه آصفی هم
بــر تفاوتهای بین جو بایدن دموکرات و
دونالد ترامپ جمهوریخــواه اذعان دارد
و بر همین اساس پیشنهاد میدهد که ما
در ایران باید متناسب با سیاستهای هر
کدام از آنها ،برنامهریزی و شیوه مواجهه
متفاوتیداشتهباشیم.
ëëانتخابــات امریــکا بــا همــه حــرف و
حدیثهــا بــه پایــان رســید و جــو بایدن
منتخب مــردم شــد .ارزیابی شــما از این
انتخابــات و نتیجه آن چیســت؟ ناظر به
تفاوت داشتن یا نداشتن بایدن با ترامپ
چهنظریدارید؟
اوالً انتخابات امریکا انتخابات جالبی
بــود .کشــوری کــه همیشــه در انتخابــات
دیگــران مداخله میکنــد و نظر میدهد
و همیشــه به دیگران اتهــام میزند ،حاال
خــودش بــه همیــن داســتان دچار شــد.
بــه هر حــال یــا حرفهــای آقــای بایدن
درســت بوده یــا ترامــپ؛ هر کدام باشــد
نشــان میدهد کــه امریکا دچــار ضعف
اخالقــی ،انحطــاط سیاســی و مشــکالت
فراوانــی اســت .به نظــرم ایــن انتخابات
وضعیتــی را بــه وجود مــیآورد کــه زین
پس امریکاییهــا حداقل ادعاهــا درباره
انتخابات دیگر کشورها را رها کنند .از این
نظر اتفاق خوبی بود.
نکته دوم ســقوط یــک متوهم یعنی
آقــای ترامپ بود .مــن فکر میکنم همه
آنهایــی کــه ایران را دوســت دارنــد از این
حادثــه خوشــحال شــدهاند .بــه دلیــل
اینکه او بانی فشــار حداکثری بود ،ضرر و
زیانهایــی به مردم ما خصوصاً در ابعاد
انســانی زد کــه در رأس آنهــا محدودیت
مبادله دارو در شــرایط ســخت کرونا بود.
مهمتر اینکه او قاتل شهید سلیمانی بود،
یعنی کســی که ســردار این کشــور را ترور
کــرد و بــه آن هم افتخار کــرد .به هر حال
رفتــن آقای ترامپ اتفــاق خوبی بود و ما
میبینیم که حتــی اروپاییها هــم از این
تحول اســتقبال کردند ،چــون اروپا هم از
ترامپ خسته شده بود.
اما درباره تفاوتهای این دو که سؤال
شــما درباره آن بود .واضح است که بین
آقــای ترامــپ و بایــدن فرق وجــود دارد،
همــان طور که بین هــر دو پدیده دیگری
فرق است .حتی میشود گفت که بین دو
سیاســتمدار از یک حــزب واحد هم فرق
اســت .مثالً مگر بین بوش و ترامپ فرق
نبــود؟ بین اوبامــا و کلینتون فــرق نبود؟
بین مک کین و ترامپ فرق نبود؟ اما این
تفاوت به معنــای بهتر بودن یکی و بدتر
بــودن دیگری نیســت .ما اگــر خودمان را
گرفتــار کنیم بین بهتر و بدتــر بودن اینها
در بــازی طرف مقابــل افتادهایم .ما باید
بدانیــم که اینها با هم فــرق دارند و با هر
کــدام باید با سیاســت ،شــیوه و تاکتیک و
روش متفاوتی برخورد کنیم.
یعنــی آقــای بایــدن به عنــوان یک
دموکرات روشهای متفاوتی با ترامپ
دارد ،اگر چه ممکن اســت در استراتژی
یکســان باشــند .ایــن دو موضــوع را اگر

متوجه باشــیم یعنی اینکــه اینها با هم
فرق دارند و البته تفاوت آنها به معنی
خــوب بــودن یا بــد بــودن آنها نســبت
به دیگــری نیســت ،میتوانیم ســناریو
و نســخه متناســب با شــرایط خودمان
را ارائــه بدهیــم و منفعت خودمــان را
تأمیــن کنیــم .بنابراین تغییــر تاکتیک
و متناســب کردن سیاســت مــا در قبال
امریــکا به واســطه تغییــری کــه در کاخ
ســفید صــورت گرفتــه ،یــک ضــرورت
جدی اســت و به نظر نمیرســد که یک
شکل دیدن بایدن و ترامپ بتواند منافع
ملی ما را تأمین کند .چنین نگاهی فقط
یک انفعال سیاســی است و نتیجهاش
هم از دست دادن امکان اقدام فعاالنه
برای تأمین این منافع توسط ایران است
در واقــع هم نگاهی که در پی القای این
اســت کــه بایــدن و ترامپ با هــم فرقی
ندارنــد ،یــک نــگاه اشــتباه اســت و هم
نگاهی که میگوید بایدن بهتر از ترامپ
است.
ëëبا توجه به این تفاوتی که اشاره کردید به
نظرشماایرانبایددرقبالامریکایبایدن
چگونه رفتار کنــد؟ به عبارتی تفاوت رفتار
ایراندرقبالدولتوسیاستهایبایدن
در چه مؤلفههایــی باید بــا دوران ترامپ
فرق داشته باشد؟ مضافاًاینکه پیشبینی
میکنید بایــدن با چــه سیاســتی در قبال
ایرانظاهرشود؟
آقــای بایــدن با ایرانیهــا تماسهای
زیادی داشته .از قبل از حضور آقای دکتر
کمــال خــرازی در نیویورک یعنــی زمان
آقای نژادحســینیان این تماسها شروع
شد و تا دوره آقای ظریف استمرار یافت.
یعنــی آقــای بایــدن با ســفرای ایــران در
ســازمان ملل مالقاتهای زیادی داشت
کــه البتــه بــا مجوزهای مــوردی از ســوی
مقامات ارشــد نظام صــورت میگرفت.
لذا بایــدن ایرانیان را بهتر از آقای ترامپ
میشناســد و بــا ســابقه مســائل بیــن دو
طرف کامالً آشنا اســت .مذاکرات برجام
هم این آشــنایی را تقویت کــرد .یعنی او
میداند با چه کشــوری ،با چه پیشــینهای
و با چه مســائلی در این خصوص مواجه
است .ضمن اینکه سابقه عملیاتی فشار
حداکثــری را هــم دیــده و میدانــد ایــن
سیاســت جواب نمیدهد .در دوره آقای
ترامــپ ،به درســتی رهبــری فرمودند ما
با این دولت مذاکــرهای نداریم .اگر آقای
بایدن درســی که از کارنامه ناموفق آقای
ترامــپ و همیــن طــور مذاکــرات برجام

گرفتــه ،پیاده کنــد قطعاً میتوانیــم وارد
فضــای تــازهای شــویم .اینکه نهایتــاً چه
میشــود ،قطعــاً االن معلوم نیســت اما
آقــای بایــدن از یــک ســو هم میــراثدار
دولــت اوباما اســت که یکــی از بزرگترین
دســتاوردهایش معاهــده برجــام بــود.
بنابرایــن اصــاً دور از ذهــن نیســت کــه
بخواهد این میراث را زنده کند .اما چگونه
میخواهد این کار را بکند ،این یک بحث
دیگــری اســت .اینکــه میخواهد شــرط
جدید بگذارد ،از ایران امتیاز بیشتر بگیرد،
از موقعیــت ســوء اســتفاده کنــد و یا چیز
دیگری ،یک بحث متفاوت است.
امــا درباره وضعیــت خودمان باید
بگویــم برخــی مواضــع اصــاً خــوب
نیســت .اینکه برخی با اشتیاق فراوان
دربــاره بازگشــت امریــکا بــه برجــام و
مذاکــره جدیــد و ایــن چیزهــا حــرف
میزننــد ،بــه ســود مــا نیســت .مــن
معتقــدم امریکاییها به انــدازه کافی
مشــتاق احیای برجــام در دوره بایدن
خواهند بود .اگر ما هم خود را مشــتاق
نشــان دهیــم ،نــرخ مذاکــره و امتیــاز
گرفتن باال میرود .این واقعیت است
کــه آمدن آقــای بایدن یک جــو روانی
مثبت بــه وجــود آورده اســت و داریم
آثــار آن را روی قیمتهــا خصوصاً در
بــازار دالر و ســکه میبینیــم .ولی باید
بدانیــم این جــو روانی دائمی نیســت
و نباید اســیر آن شــویم .ما باید بیشتر
به مســائل داخــل بپردازیــم .باالخره
آقــای بایــدن روشهــای متفاوتــی بــا
آقای ترامپ در سیاست خارجی دارد،
یعنی شــک نکنیــد کشــورهایی نظیر
امارات و ســعودیها ناراحت هستند.
اگــر نگاه آقــای بایدن به منطقــه ما با
ترامپ فرق نکند ،حتماً روش او فرق
خواهد کرد .اینها جاهایی اســت که ما
میتوانیــم به نفــع خودمان اســتفاده
کنیــم و متوجه باشــیم که بــا امریکای
متفاوتــی از آن امریکایــی کــه در دوره
ترامپ دیدیم ،مواجه هستیم.
امــا برای اســتفاده در ایــن زمینهها
باید از ذوقزدگی پرهیز کنیم ،عالمت
غلــط ندهیم و هم اینکه نــرخ مذاکره
را دســت خودمــان نگــه داریم تــا باال
و پاییــن کــردن آن دســت خودمــان
باشــد نه طرف مقابل .باالخره امریکا
یکســری اســتراتژی و ســاختار و نهاد و
البیهــای مختلــف دارد که مجموعه
آنها سیاست امریکا را تشکیل میدهد

و فقــط رئیس جمهوری تنها نیســت.
اگر چــه رئیس جمهــوری تأثیر زیادی
دارد .درســت مثل خودمان که رئیس
جمهــوری در سیاســتها و خــط و
ربطهــا تأثیــر خیلــی زیــادی دارد امــا
نظرش همه چیز نیســت و حرف آخر
را نمیزند .اگر ما مجموعه این مسائل
را ببینیم آن وقت اســت که میتوانیم
طراحی خوبی داشــته باشــیم .ضمن
اینکــه آقــای بایدن بــه لحــاظ اجرایی
میــراثدار دولتی اســت که بیشــترین
ضررهــا را بــه مــا زده و موانــع زیــادی
ایجــاد کرده .باید ببینیم بایدن با اینها
چه خواهد کرد و چقــدر زورش به این
موانع میرســد و چطــور میتواند آنها
را مهــار کند .اینها ســؤاالت و مســائلی
هست که باید در دستور کار قرار بگیرد
و با بررسی دقیق آنها به موضعگیری و
تعیینسیاستبپردازیم.
ëëشــما میگویید نباید بــرای مذاکره
مجــدد بــا امریــکا عجلــه و شــتابی
صــورت بگیــرد .در طــرف مقابل یک
نگاه دیگر هســت که میگویــد به هیچ
عنــوان و در هیچ شــرایطی نبایــد وارد
توگــو و مذاکــره شــویم .برخــی
گف 
معتقدنــد در همین ابتــدای راه ممکن
اســت البیهای مخالف ایران دســت
بهکارشوند.
آفت سیاست خارجی حداقل دو چیز
است؛ اول جناحی شدن آن و دوم افراط و
تفریط .سیاست خارجی یک مقوله ملی
اســت .به همین دلیل هم سیاستهای
کالن اجماعی تصمیمگیری میشــوند.
افراط و تفریط هم ســم مهلک سیاست
خارجی اســت .ما باید به تناسب شرایط
موجود تصمیم بگیریم .یعنی اگر منافع
ملــی ما اقتضــاء کند که با جایــی مذاکره
کنیم باید این اتفــاق بیفتد ،اگر اقتضای
آن قطــع رابطــه اســت ،باید ایــن اتفاق
بیفتــد و همواره چشــم ما به منافع ملی
باشــد .آقای بایدن آمده اســت و ما باید
ببینیــم او میخواهــد چگونه رفتــار کند.
اگــر او نشــان دهد که میخواهــد ورقی را
کــه ترامــپ زده بــود برگرداند و شــرایط
جدیــدی ایجــاد کند ،خــب ما هــم باید
فعاالنه وارد شویم .یعنی باید بر اساس
شــرایط جدیــد ،تصمیمگیــری جدیــد
کنیم .من معتقدم باید قدری صبر کنیم
و ببینیم که بایدن میخواهد چگونه کار
ترامپ را جبران کند .مثالً آیا فرضاً راجع
به تحریمها تصمیمگیــری میکند؟ آیا

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تماسی با تیم بایدن نداشتهایم

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر
اینکه ارکان کالن نظام درباره سیاســت
خارجی تصمیمگیری میکنند ،هرگونه
تماس از ســوی ایران با تیــم انتخاباتی
جو بایدن را رد کرد.
به گزارش ایرنا« ،سعید خطیبزاده»
در نشســت خبــری بــا بیــان اینکــه زبــان
احتــرام و عزتمــداری هنــوز جــواب
میدهــد ،یــادآور شــد :هنــوز هــم وقــت
هســت دولت امریکا از سیاست شکست
خورده خود و از این میراث که علیه ملت
ایران و منطقه به جای میگذارد ،فاصله
بگیرد .وی در عین حال گفت :ســه تغییر
اســت که تا روی ندهد ،اتفاقی نمیافتد؛
تغییــر در اندیشــه و نظر؛ تغییــر در کالم
و گفتــار و نــوع صحبــت بــا ملت ایــران و
جهان و جبران رفتارهای غلط گذشته.
خطیب زاده در پاسخ به این سؤال
آیــا تماســی قبــل یــا بعــد از پیــروزی

بایــدن در انتخابــات از ســوی تیــم
امریکایی داشــته اســت ،گفــت :خیر؛
اساساً ما با کسی خارج از مسائل کامالً
مرتبط بــا برجام در ارتبــاط نخواهیم
بــود بویــژه آنکــه هنــوز دولتــی (در
امریــکا) بر ســرکار نیامده اســت .باید
دولــت در واشــنگتن بر ســرکار بیاید و
بعــد از تشــکیل دولــت تصمیمگیری
خواهیــم کــرد .بایــد ببینیــم اقدامات
امریــکا بــه چــه ســمتی مــیرود .ایــن
اقدامات مهم هســتند و نــه حرفها،
تحلیلها و گمانهزنیها.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه
افــزود :مــا شــوکهای زیــادی را طــی
کردیــم و هزینههــای زیــادی دادیــم و
به پیشــرفتهای زیــادی نائل شــدیم
ولــی فرصتهــای تحولآفریــن را هم
در سیاســت خارجی پیگیــری خواهیم
کــرد .این ملــت تمامی شــرایط این را

دارد کــه بهتریــن زندگــی را در بهترین
فضا تجربه کند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
بــرای مذاکره ،کدام طرف قــدم اول را
برمیدارد ،بیان کرد :ما دولت مســتقر
را میشناسیم .باید دولت مستقری در
امریکا شکل بگیرد و اقداماتی را انجام
دهــد .طرفــی کــه برجــام و قطعنامــه
 ۲۲۳۱را نقــض کــرده و دیگــران را
تهدید به تنبیــه و وادار به نقض کرده،
امریکا اســت .مــا باید مســیر اصالح را
دیــده و بعد در برابر اقدامات قضاوت
خواهیم کرد .خطیبزاده با بیان اینکه
باید اجــازه دهیم مســیر حرفــهای کار
جلو بــرود ،تصریــح کرد :کار سیاســت
خارجــی بــه دســتگاه خــودش بایــد
سپرده شــود .ما درباره امریکا واقعنگر
هســتیم .عمل و اقدام را باید ببینیم و
اگر فضــای جدیدی باشــد ارکان نظام

تصمیم میگیرند.
 ëëظریف امروز به پاکستان میرود
خطیــبزاده همچنیــن از ســفر
محمدجــواد ظریــف به پاکســتان خبر
داد و گفت :وزیر امور خارجه سهشــنبه
به دعــوت همتــای پاکســتانی خود در
صــدر یک هیــأت سیاســی و اقتصادی
بــرای ســفری دو روزه بــه اســام آبــاد
میروند .وی افــزود :وزیر امور خارجه
برخــاف ســفر بــه امریــکای التین که
با یــک هیــأت کوچــک انجــام داد ،در
رأس یــک هیــأت سیاســی و اقتصادی
به پاکســتان میرود که ابعاد سیاســی،
اقتصــادی و امنیتــی دارد .ایــران و
پاکســتان روابــط ممتــازی دارنــد و
همــواره رایزنیهــا در ســطوح عالــی
انجــام شــده اســت .در ایــن ســفر هم
موضوعات بسیار مهمی در دستور کار
دو کشور قرار دارد.

بــرای بازگشــت بــه برجام حاضر اســت
محدودیتهــای اعمال شــده علیه ما را
لغوکند؟
ëëاتفاقاً یک ســؤال اصلی همین اســت.
شماپیشبینیمیکنیداودرعملچگونه
رفتارکند؟
احتماالً محدودیتهایی که ترامپ
برای لغو روادید چند کشــور مســلمان
و از جملــه ایــران وضع کرده بــود را بر
خواهد داشــت .یا فکر میکنم تحریم
ویــزای سیاســی مقامــات ایــران را هم
بر خواهد داشــت .اما مهم زمینههای
دیگــری اســت کــه ترامــپ تحریــم
کــرده بود .مســأله این اســت که بایدن
میخواهــد از اینها بهعنوان ابزار فشــار
و کارت بــازی ،اســتفاده کند یا خیر؟ به
هر حال من فکر نمیکنم بایدن خیلی
راحــت بخــش زیــادی از فشــارها را بــا
سرعت کم کند.
ëëفکر میکنید رفتــار او در این زمینه به
چهچیزیبستگیدارد؟
به نظرم در ایــن خصوص معادله
خیلی چند مجهولی است .آقای بایدن
االن فکر میکند ایران در نقطه ضعف
قــرار دارد و میتوانــد امتیــاز زیــادی
بگیــرد .یعنــی فکــر میکنــد اقتصــاد
خرابــی داریم ،مردم خســتهای داریم
و نگاهمــان به بیرون اســت .ما باید به
گونــهای رفتــار کنیــم که ایــن تصورات
را کنــار بزنیــم و رفع کنیم .اگــر این کار
را کردیــم آن وقــت ایشــان در برخــی
زمینهها حتمــاً قدمهایی برمــیدارد.
بایــد صبر کرد و دید که تا آن موقع چه
تحوالتــی رخ میدهد .چون تــا آن روز
هنــوز ترامپ هســت و معلوم نیســت
که چه حرکتهایی انجام دهد .ضمن
اینکه ترامپ ساختارها را نیز در امریکا
بــه هــم ریخــت و ایــن مســائل بحث
بازگشت به برجام را پیچیده میکنند.

لذا ما نباید خیلی زیاد ذوقزده شــویم
و البته متوجه باشــیم که باید از برخی
فضاهایــی که در دوره بایدن هم ایجاد
میشود سود ببریم .یعنی نگذاریم که
خأل حضــور و انفعال مــا باعث فعال
شــدن رقبــا و مخالفانمان بشــود .آن
وقت آنها هســتند که برای ما تصمیم
خواهند گرفت .هم بایــد تحوالت این
صحنه را واقعبینانه نگاه کنیم و هم به
دور از هر افــراط و تفریط و جناحزدگی
به آن واکنش نشــان دهیــم .االن ما در
یک موقعیت بســیار مهم هســتیم که
نبایــد فرصــت آن را از دســت بدهیم.
چون این اتفــاق اگر بیفتد در آینده کار
بسیار پیچیدهتر خواهد شد.
ëëخاورمیانهومعادالتمنطقهرادردوره
امریکایبایدنچگونهارزیابیمیکنید؟
فکر میکنیــد روند تحوالت به کدام ســو
خواهندرفت؟
اگــر بــه مســأله رژیم صهیونیســتی
بپردازیم ،باید گفت آقای بایدن نسبت
بــه ایــن رژیــم کامــاً وفــادار و متعهــد
است .شاید در جزئیات تفاوتی کند اما
در کالن بــه همــان شــکل خواهــد بود.
در مــورد دیگــر کشــورهای منطقه باید
گفت که آنها قدری در شــوک هســتند
امــا نهایتــاً پــول دارنــد و اصــاً بعیــد
نیســت که دالرهای خود را خرج روابط
جدیــدی در امریــکا کننــد .آنها بخوبی
میدانند که تغییر در کاخ سفید واقعی
است و قطعاً ســعی میکنند سیاست
جدیدی براســاس ایــن تغییر پیریزی
کننــد .اما ایــن هم یک واقعیت اســت
که سیاســت آقای بایدن در خاورمیانه
حقوقبشــریتر از ترامــپ خواهد بود.
از ایــن جهــت احتمــاالً تفاوتهایــی
ببینیم و شــاید مثــاً در موضــوع یمن
آثــار این تغییرات ظاهر شــود و شــاهد
تجدیدنظریباشیم.

دیگه چه خبر؟

باید از فضای جدید امریکا استفاده کنیم

   خبــر اول اینکــه ،مشــاور ســابق جــو بایــدن رئیــس جمهــوری
منتخــب امریــکا میگوید بازگشــت به برجــام از اولویتهای اصلی
دولــت جــو بایدن خواهد بــود و بایدن ظــرف مــدت کوتاهی پساز
اســتقرار در کاخ ســفید ،به برجام بازخواهد گشــت .بهگزارش عصر
ایران« ،آمــوس هاچســن» در گفتوگویی افــزوده :معتقدم بایدن
در ماههــای نخســت ریاســت جمهوری بهصــورت کامل بــه برنامه
جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) بازخواهــد گشــت؛ این بــه معنی
لغــو تحریمهای امریکا در ازای تعلیق برخی برنامههای هســتهای
توســعه یافته ایران در  3ســال گذشــته است.هاچســن که در دولت
اوبامــا و در وزارت خارجــه وظیفه نظارت بر تحریمهای حوزه نفتی
علیــه ایران را برعهده داشــت ،گفت که بایــدن همزمان میخواهد
«برخــی تغییــرات» در برجــام از جمله در بازه زمانــی انقضای این
توافــق بینالمللــی ،صــورت دهد.از ســویی دیگر وزیر امــور خارجه
آلمــان پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا را فرصتی جدید برای
تعامل بیشتر اروپا و امریکا در قبال برجام دانست .بهگزارش ایسنا،
هایکــو مــاس در پی پیــروزی جــو بایــدن در انتخابات امریــکا گفت
که سیاســتهای جداگانه کشــورهای اروپایی و امریکا بر ســر برنامه
هستهای و موشکی ایران کارآمد نیست و این کشورها باید رویکردی
همســو در پیــش بگیرنــد .او تحوالت سیاســی در امریــکا را به مثابه
فرصتی جدید برای همکاری اروپا و امریکا دانســته و گفته است :ما
باید مجدداً دور هم جمع شویم.

رفع تحریمها بدون پذیرفتن «افایتیاف»
فایدهای ندارد

  دســت آخر اینکه ،محمد صدر عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام و احمدپور فالح رئیس اتاق بازرگانی ایران -ایتالیا در مواضعی
جداگانــه تأکیــد کردنــد رفــع تحریمها با وجــود قرار داشــتن ایران در
لیســت ســیاه «افایتــیاف» نمیتواند راهگشــا باشــد .محمد صدر
در پاســخ به این پرســش ســایت انتخاب کــه مجمع چــه رویکردی را
بــرای  FATFو پالرمــو در پیــش خواهد گرفت ،چراکه بــا اجرای کامل
برجــام و لغــو تمام تحریمها ایران امکان دسترســی به سیســتمهای
بانکی جهانی را نداشــته و در معامالت جهان دچار مشــکالت جدی
خواهد شد ،گفت :متأسفانه این بحث کامالً درست است و باید گفت
کــه اگر تمام تحریمها نیز برداشــته شــود و در صورتــی که  FATFحل
نشده باشد ،همچنان روابط تجاری و بانکی دچار مشکل است و باید
دوســتان در رأس مجمــع بــه این مســأله توجه جدی داشــته باشــند.
بــه گزارش ایلنــا ،احمدپور فالح ،رئیــس اتاق بازرگانی ایــران و ایتالیا
هــم در این باره گفته :سیاســتگذاران و نخبگان مــا بدانند که حتی اگر
تحریمها برداشــته شود ،ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و
بــه  FATFنپیوندیم هیچ فایدهای نخواهد داشــت .چــون اگر نتوانیم
پول را جابهجا کنیم برداشــتن تحریمها چه ســودی خواهد داشــت؟
وی خبــر داده کــه انتقــال پول مقــداری از محمولههای آخــر نفتی که
بــه ایتالیا فروختیــم امکانپذیر نبود ،این رقم خیلی باال نیســت و فکر
میکنم حداکثر  ۴تا  ۵میلیارد دالر باشد.

