
 دیدار سنایی با معاون آسیای
 وزارت خارجه روسیه

مهدی س��نایی سفیر ایران در مس��کو در روزهای 
پایانی ماموریتش با ایگور مورگولف معاون آس��یای 

وزارت خارجه روسیه دیدار و گفت وگو کرد.
ایگور مورگولف معاون آس��یای وزارت امور خارجه 
روس��یه در این مالقات با اشاره به تالش ها و نقش 
س��فیر کشورمان در توس��عه روابط دو کشور اظهار 
داشت: در شش س��ال گذشته دستاوردهای جدی 
را در روابط دو کش��ور شاهد بوده ایم. در این مدت 
گفتگوهای سیاسی عمیق، پرمحتوا و نزدیکی بین 
رهبران ، وزرا و دبیران ش��ورای امنیت دو کش��ور 
ش��کل گرف��ت و پروژه های زی��ادی در بخش های 

اقتصادی، انرژی و هسته ای تعریف و اجرا شد. 
وی افزود: از نظر روس��یه این دوره هم از نظر کمی 
و هم از نظر کیفی با دوره های قبل تفاوت داش��ته 
اس��ت، همکاری ه��ای منطقه ای هم از افغانس��تان 
گرفته تا آسیای مرکزی و قفقاز و مهمتر از همه در 

سوریه و مبارزه با تروریسم چشمگیر بوده است. 
مورگولف عن��وان ک��رد: همچنی��ن همکاری های 
پارلمان��ی، علمی و فرهنگی، مناس��بات اس��تانی و 
حضور در محافل فکری و نخبگان در این دوره بارز 

بوده است.  مهر 

 ظریف در نشستی در دهلی نو 
سخنرانی می کند

مرکز گفت وگوی رایسینا اعالم کرد که محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
نشست آتی این مرکز هم بار دیگر سخنرانی خواهد 
داش��ت. قرار اس��ت این گردهمایی روزهای ۱۴ تا 
۱۶ ژانوی��ه ۲۰۲۰ )۲۴ ت��ا ۲۶ دی م��اه( با حضور 
ده ه��ا چهره بین المللی در ش��هر دهلی نو پایتخت 
هند برگزار ش��ود.  ظریف س��ال گذش��ته نیز جزو 
س��خنران های این مرکز ب��ود و برای حضور در این 

نشست به دهلی نو سفر کرد.  صداوسیما 

اخبار

ایران سفیر کره جنوبی را به خاطر معوقات 
نفتی احضار کرده است

روزنامه کره ای کوریا تایم��ز به نقل از منابع مطلع 
نوش��ته است که ایران کره جنوبی را برای پرداخت 

بدهی اش تحت فشار قرار داده است.
به نوش��ته این روزنامه، مناب��ع دیپلماتیک گفته اند 
ک��ه وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
ماه گذش��ته میالدی )نوامبر( »ریو جئونگ هیون« 
سفیر کره جنوبی در تهران را به دلیل تأخیر سئول 
در پرداخت پول نفت و کاندنسیت )میعانات گازی( 
خریداری شده از ایران، احضار کرده است. بر اساس 
این گ��زارش، کره جنوبی ۷ تریلی��ون وون )۵.۹۷ 

میلیارد دالر( به ایران بدهی دارد.
کره جنوبی در تالش برای آنکه تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران را نقض نکند، با اس��تفاده از پول 

ملی خود از ایران نفت می خرد.
بنا برای��ن گ��زارش، پرداخت بدهی ش��رکت های 
پتروش��یمی ک��ره جنوبی به ایران، مس��تلزم تأیید 
دولت این کش��ور است. با وجود آنکه این شرکت ها 
پول خریدها را به حس��اب های بانک مرکزی ایران 
در دو بان��ک صنعت��ی کره  و بان��ک »ووری« کره 
جنوبی منتقل کرده اند، اما دولت کره جنوبی مجوز 

برداشت از این حساب ها را صادر نکرده است. 
ی��ک منبع مطل��ع به این پایگاه گفته اس��ت که از 
آنجا که این بانک ه��ا روی پول های موجود در این 
حس��اب ها تقریبا هیچ س��ودی پرداخت نمی کنند، 
ادام��ه ماندن این پول در بانک ه��ای کره به معنی 

ضرر برای ایران است.
ای��ن منبع با بی��ان اینکه مقام ه��ای ایرانی هم در 
جلس��ه احضار س��فیر کره حضور داش��ته اند، گفته 
اس��ت: وزارت خارجه ایران عنوان کرده اس��ت که 
انجام این پرداخت ناقض تحریم ها نیس��ت و سئول 
برای نهایی کردن پرداخت تالش صادقانه ای انجام 
نداده اس��ت. این وزارتخانه از سئول خواسته کمک 
کند تا بانک مرکزی ایران بتواند در اسرع وقت این 

پول را برداشت کند.
دولت کره جنوبی هرچند گفته اس��ت که »شرایط 
ایران را به طور کامل درک می کند، اما در عین حال 
عنوان کرده اس��ت که به دلیل تشدید تحریم های 
آمریکا نمی تواند تمام خواسته های ایران را بپذیرد. 
کوریا تایمز با بیان اینکه همزمان آمریکا کره جنوبی 
را برای رعایت دقیق تحریم ها و همچنین پیوستن 
به ائتالف تحت رهبری آمریکا در تنگه هرمز تحت 
فش��ار قرار داده، نوشته اس��ت که سئول اکنون در 

وضعیت دشواری قرار گرفته است. ایرنا 

از نگاه دیگران 

بحث مذاکره ایران-آمریکا مطرح نیست
معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان درباره احتمال آغ��از مذاکره میان ایران و 

آمریکا در سفر آقای روحانی به توکیو گفت: خیر چنین برنامه ای وجود ندارد.
س��ید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران درباره خرید نفت ایران از س��وی 
ژاپن گفت: بستگی به دولت ژاپن دارد، این کشور از خریداران قدیمی ایران 

است و سابقه تعامالت ما به بیش از چندین دهه می رسد. ما درک می کنیم 
فش��ارها و موانع موجود مش��کالتی را ایجاد کرده اس��ت و امیدواریم با تدابیری که 
اندیشیده می شود دولت و کمپانی های ژاپن بتوانند به ایران برگردند اما تحریم ها 

موانع جدی ایجاد کرده است.
وی در پاس��خ به این پرسش که گفته شده مهمترین موضوع مذاکره آقای روحانی 
در توکیو مس��اله هسته ای گفت: مسائل دو جانبه است و طیف وسیعی از مسائل را 

در بر می گیرد.  ایسنا 

تأکید وزیر دفاع قطر بر ضرورت گفت وگو با ایران
وزیر مشاور دولت قطر در امور دفاعی بر ضرورت گفت وگو با ایران تأکید کرد 

و آن را تنها راه برقراری ثبات در منطقه برشمرد.
خال��د ب��ن محمد العطیه درباره روابط با ایران نی��ز گفت که از دیدگاه قطر 
تنها راه ترسیم چارچوب قانونی برای تحقق ثبات منطقه، اجرای گفت وگو و 

مذاکره مس��تقیم با همسایگان و تمامی طرف های ذی نفع در خصوص امنیت 
منطقه و مسائل آن است.

او افزود: نمی توان برای دس��تیابی به انس��جام داخلی، دشمن تراشی کرد، ما چیزی 
از ملت پنهان نمی کنیم زیرا تکنولوژی این امر را غیرممکن کرده است، همچنانکه 
برای مقابله با بحران های داخلی بایس��تی با دیگران تعامل کرد و گفت وگوی شفاف 
با همسایگان ضروری است و اگر ما با همسایگان تعامل نکنیم در آن صورت چالش 

و خطری برای نسل  های آینده به وجود خواهد آمد.  تسنیم 

آماده مذاکره با ایرانیم اما تحریم ادامه می یابد
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که کشورش آماده مذاکره با ایران 

است اما تأکید کرد که واشنگتن تحریم علیه ایران را ادامه خواهد داد.
م��ورگان اورتاگوس گفت: در پاس��خ به این س��وال که ایران معتقد اس��ت، 
کاره��ای دولت آمریکا مانور اس��ت، گف��ت: آنچه ما انج��ام می دهیم برای 

بازگش��تن ایران به میز مذاکره اس��ت. رئیس جمهور گف��ت که دنبال توافقی 
بهتر اس��ت. ما ب��رای اختالفاتمان دنبال حل دیپلماتیک هس��تیم نه دنبال جنگ. 
ما غالبا دس��ت خود را برای همکاری دیپلماتیک دراز کرده ایم. هفته گذش��ته من 
مثل برایان هوک امیدوار بودم. زمانیکه در نجات گروگان آمریکایی ش��یوا ایوانک و 

بازگشتش به آمریکا موفق بود.
اخی��را رئیس جمهور ایران ب��رای چندمین بار تکرار کرد ک��ه در صورتی حاضر به 
گفت وگو یا ادامه مذاکره است که آمریکا همه تحریم ها را متوقف کند.  فارس 

بر  تصریح  با  آنکارا  ایرانی  مطالعات  مرکز  رئیس 
رخدادهای  کشاندن  انحراف  به  در  غرب  رویکرد 
داوطلبانه  که مشارکت  گفت  منطقه،  در  اجتماعی 
انتخاب در ۴۰ سال گذشته ایران  مردم در ۴۰ 
امور  اصالح  توانایی  ایران  جامعه  که  داد  نشان 

دارد و نیازی به دخالت بیرونی نیست.
حقی اویغور در گفت وگو با تسنیم، درباره مسائل 
موجود در توسعه روابط ایران و ترکیه به عنوان 
از  روایتش  همینطور  و  منطقه ای  قدرت  دو 
که  پرداخت  کشور  دو  ارشد  مقامات  دیدارهای 

مشروح آن از نظرخوانندگان می گذرد.

نمای نزدیک

بیش�تر همکاری های ش�ما با مرک�ز مطالعات وزارت 
خارجه اس�ت. برنامه ای برای توس�عه روابط با س�ایر 
مراکز مطالعاتی، دانشگاهها و خبرگزاری های ایرانی 

ندارید؟
با بخش های دیگر هم ارتباط داریم. س��ال گذشته موسسه 
آینده پژوهی جهان اس��الم نشس��تی برگزار کرد که در آن 
شرکت کردم. با دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و 

دانشگاه شهید بهشتی هم ارتباط هایی داریم.
م��ا به توس��عه روابط عالقمندی��م اما مراقب هس��تیم که 
ای��ن امور م��ا را از پرداختن ب��ه کار اصلی مان ب��از ندارد. 
کار تش��ریفاتی مان��ع انجام امور اصلی می ش��ود، بر همین 

اس��اس عالقه ندارم هر روز در تلویزیون باش��م، اما بس��یار 
مایل هستم با مراکز ایرانی مطالعاتی بخصوص مراکزی که 

در حوزه ترکیه کار می کنند در ارتباط باشم.
ترکیه درباره تح�والت داخلی ایران، بر خالف برخی 
کش�ورهای منطقه و بین المللی ب�ا نگرانی موضوع را 
دنبال می ک�رد. چرا ترکیه این سیاس�ت را در پیش 

گرفته است؟
ترکی��ه یکی از کش��ورهای اصلی منطقه اس��ت. زمانی که 
همه پرس��ی جدایی منطقه کردس��تان عراق برگزار ش��د، 
خبرنگاری از یک ش��هروند کرد عراقی پرس��ید اگر بعد از 
این رفراندوم درگیری رخ دهد ش��ما چه می کنید؟ آن فرد 
پاس��خ داد که به ترکیه می روم. هزار سال پیش نیز چنین 
بود و موالنا از افغانستان و بلخ و ایران به ترکیه آمد.مردان 
خراس��انی در ترکیه بسیار معروف هس��تند که در گذشته 

دور به ترکیه آمده اند.
در دوره معاصر نیز در دوره مشروطه شاهد مهاجرت برخی 

فعاالن سیاسی آن دوره بوده ایم.
بله. آنها در اینجا حس��ینیه و روزنامه داش��تند و جمعیت 
زیاد ایرانی در اینجا فعال بودند که بس��یاری از آنها هم به 
ایران بازنگشتند. ترکیه به عنوان یک برادر بزرگ به منطقه 
ن��گاه می کند؛ یعنی می توان از ترکیه به دلیل بس��یاری از 
مس��ائل انتقاد کرد، اما نمی توان آن را متهم به س��وء نیت 

ک��رد. اگر در س��وریه، لیبی یا مصر ش��اهد چنین اتفاقاتی 
هستیم، بدلیل آن است که مردم به پا خواستند و ترکیه از 
آنها حمایت کرد. مس��ائل عراق، سوریه، یمن و لیبی درس 
عبرتی ش��د برای همه ما زیرا درس��ت اس��ت که در ظاهر 
ش��عارهای خوبی از جمله دموکراسی سر داده می شود، اما 
متاسفانه با دخالت برخی کشورهای خارجی مانند آمریکا، 
این شعارها و خواس��ته ها فوراً منحرف شده و به درگیری، 

آشوب و تجزیه می رود و ترکیه این را نمی خواهد.
ما به خوبی می دانیم که جامعه ایران توانایی تغییر را دارد، 
چه از نظر اصالحات و چه س��اختار و الزم نیس��ت کسی از 
بی��رون دخالت کند یا به آنها بگوی��د چه کنند. ملت ایران 
ای��ن را به خوبی نش��ان داده که اگر چی��زی را نخواهد به 

راحتی می تواند شرایط را تغییر دهد.
هیچ کشوری دموکراسی کاملی ندارد و هر کشوری در این 
باره ممکن است به کشور دیگر انتقاد داشته باشد و ما باید 
این را بدانیم که طی ۴۰ سال گذشته در ایران حداقل ۴۰ 
انتخابات برگزار ش��ده و خود مردم رفته اند و رای داده اند و 

کسی آنها را وادار نکرده است.
از نظر ما خواس��ته ها باید مس��المت آمیز باش��د، نه این که 
بانک آتش زده ش��ود. آنچه ما در لیبی، یمن و فلس��طین 
می بینیم نش��ان می دهد ک��ه اگر واقعاً کش��ورهایی مانند 
آمریکا و برخی کشورهای منطقه درباره دموکراسی صادق 

و دنب��ال ی��ک تغییر مثبت بودند، در این کش��ورها از حق 
م��ردم دفاع می کردند. کس��ی نمی توان��د در مصر از کودتا 
حمایت کند، در یمن مردم بی گناه را بکشد و در عین حال 
در ایران به دنبال آزادی و دموکراس��ی باشد. ترکیه از این 
زاویه به مس��ائل نگاه می کند و ثبات منطقه برای ترکیه از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
ما دیدیم که آش��وب در س��وریه با اینکه نس��بت به ایران 
بس��یار کوچکتر است، چه آس��یبی به منطقه وارد آورده و 
حتی بحران پناهجویان تعادل سیاسی در اروپا را نیز تحت 
تاثی��ر ق��رار داد و آنها نگران مهاجران هس��تند. لذا خدای 
نکرده هرگونه اتفاق ناگ��وار در ایران می تواند همه منطقه 

را به هم بریزد.
ن��ه فقط منطق��ه بلکه بس��یار فرات��ر از آن. م��ن اینجا با 
دیپلمات های بس��یاری در ارتباط هستم و حتی چین هم 
نس��بت به تحوالت در ایران با حساس��یت مسائل را دنبال 

می کند.
ش�ما مترجم ش�خصی آقای اردوغان هم هس�تید و 
مترجم سابق ایشان نیز)دریا اورس( هم اکنون سفیر 
ترکی�ه در ایران اس�ت. ب�ا توجه به این مس�ئولیت، 

روابط مقامات ارشد دو کشور را چطور می بینید؟
البته این موضوع حساسی است و من تاکنون با این عنوان 
در هی��چ جا صحب��ت یا س��خنرانی نداش��ته ام چراکه جو 
محرمانه ای بر فضای مذاکرات حاکم اس��ت که نباید به آن 
خدشه وارد ش��ود، اما برای اولین بار که در این مسئولیت 
بودم، نزدیکی و صمیمیت��ی که بین مقامات بود مرا تحت 

تاثیر قرارداد.

گزارش

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درنشست 
خبری و در پاسخ به سوال سیاست روز درباره 
تح��والت کنونی در ع��راق و اینکه تا چه حد 
علیه ایران محاسبه می شود؟ خاطرنشان کرد: 
در عراق اتفاقاتی رخ داد که خوش��ایند مردم 
عراق و کش��ورهای دوس��ت عراق نبود. ایران 
ضمن اینکه عراق را کش��ور مس��تقل می داند 
و در ام��ور داخلی آن هیچ��گاه دخالت نکرده 
و نخواه��د ک��رد، این تح��والت را دنبال کرد 
و جاهایی مش��اهده کردید دس��ت هایی این 
تظاهرات را به س��مت ایران و منافع ایران به 
ویژه در به آتش کش��یدن سرکنس��ولگری در 

نجف سوق دادند.
سیدعباس موسوی افزود: امیدواریم با تحوالتی 
که در ع��راق ص��ورت می گی��رد و تمهیدات 
مس��ئوالن عراقی، مراجع، اح��زاب، گروه های 
سیاس��ی و ش��خصیت ها ت��دارک می بینن��د 
امیدواریم ثبات و آرامش به کش��ور دوست و 
همسایه برگردد. ایران هم قطعا در این راه هر 

حمایتی نیاز باشد دریغ نخواهد کرد.
وی در پاس��خ به سؤالی درباره برخی شایعات 
مطرح ش��ده این روزها درباره حادثه نفتکش 
سانچی و از سوی دیگر مشخص نشدن بحث 
مقصر، دریافت غرامت و اینکه به نظر می رسد 
درب��اره چین در ای��ن خصوص با مماش��ات 
برخورد کردیم، گفت: حادثه کش��تی سانجی 
حادثه تأس��ف ب��اری ب��ود و وزارت خارجه تا 
جای��ی ک��ه وظیف��ه اش ایجاب می ک��رد و از 
دستش بر می آمد برای کمک به روشن شدن 

ابعاد این حادثه انجام داد.
وی افزود: دوستان ما در شرکت ملی نفتکش 
ایران مس��ئول این موضوع هستند و پیگیری 
کردند و خانواده های آنها در جریان هستند و 
برخی شایعاتی که اخیرا مطرح شد با واکنش 
شرکت ملی نفتکش مواجه شد و این شایعات 

را تکذیب کردند. قطعا چنین چیزی نیست.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره سفر روحانی 
به ژاپ��ن و اهداف این س��فر و اینکه در حال 
حاض��ر خرید نف��ت ایران توس��ط ژاپن صفر 
است، چه انتظاری از ژاپن دارید؟ گفت: ایران 
و ژاپن دو دوس��ت دیرینه و س��نتی هستند. 
ژاپن به عنوان کش��ور مهم در ش��رق آسیا و 
ای��ران به عنوان کش��ور مهم در غرب آس��یا 
دارای روابط تاریخی، دیرینه و حسنه هستند 
و از مشتریان عمده کاالهای اساسی هستیم.

وی افزود: س��فر آبه ش��ینزو به ته��ران انجام 
شد و طبیعی بود سفر رئیس جمهور به ژاپن 
صورت بگیرد و این سفر در حال نهایی شدن 
است؛ اگر س��فر نهایی شود، دوستان در نهاد 
ریاست جمهوری تاریخ آن را اعالم می کنند. 
عالوه بر مسائل دوجانبه و اهداف دوجانبه ای 

که درباره گس��ترش روابط داریم، دو کش��ور 
دارای دیدگاه هایی درباره مهمترین مس��ائل 
منطقه ای و بین المللی هس��تند که دو رئیس 
کش��ور در دیدارهای��ی که دارن��د مهمترین 
مس��ائل و تح��والت منطقه و ش��رق آس��یا و 
بحث های برجامی و س��ایر مسائل مورد عالقه 

را مورد گفت وگو قرار می دهند.
وی درب��اره توصیه اخی��ر وزارت خارجه ایران 
درباره س��فر ایرانی ها از جمله دانش��مندان و 
نخبگان به آمری��کا عنوان کرد: وزارت خارجه 
بر حس��ب وظای��ف ذاتی خ��ود ب��ه اتباعش 
توصیه هایی دارد و توصیه اخیری که به اتباع 
ایرانی و به ویژه دانشمندان و نخبگان داشتیم 
که در سفرهایش��ان به ای��االت متحده آمریکا 
حتی با داشتن دعوتنامه و ویزا قدری محتاطانه 
عمل کرده یا تشریف نبرند، به این خاطر است 
که برای نمونه در قضیه دکتر مسعود سلیمانی 
شاهد بودیم که رسمی و قانونی به آمریکا سفر 
کرد، ولی متأسفانه به خاطر اتهامات واهی ۱۴ 

ماه در حبس به سر بردند. 
موس��وی افزود: طبیعی اس��ت ما نگران اتباع 
خودمان باشیم و توصیه کنیم که از سفرهای 
غیرضروری به این کش��ورها و کشورهایی که 
نش��ان دادند قوانین و مقررات و اخالق برای 
آنه��ا جایگاه��ی ن��دارد پرهیز کنن��د. درباره 
جاهای دیگر تصمیم با خودش��ان است و اگر 
احساس می کنند ممکن است امنیت، آزادی 
رفت و آمد و اهداف علمی آنها به خطر بیفتد 

از این سفرها پرهیز کنند.
وی درباره ادعاهای مطرح ش��ده در خصوص 

جزایر سه گانه ایرانی گفت: دنیا و کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس می دانند که این جزایر 
ایرانی است و این موضوع ابدی است و زمانی 
ما صحبت از تنش زدایی و گفت وگو می کنیم 
طبیعتا انتظار داریم که این کشورها دست از 
برخی ادعاهای واه��ی بردارند. این موضوعی 
نیس��ت که آن را وارد موضوع مذاکرات کنیم 
و موضوع مس��لم و ثابتی است. گفتن آنها هم 
چیزی را عوض نمی کن��د واقعیات تاریخی و 
جغرافیایی س��ر جایش است و ما از این بابت 

نگرانی نداریم.
موس��وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره اینکه 
دیپلماس��ی پارلمانی این دوره مجلس چقدر 
توانس��ت مس��یر دیپلماسی کش��ور را هموار 
کند؟ گف��ت: در دوره کنونی مجلس به ویژه 
با ریاست آقای الریجانی تحرکات دیپلماتیک 
در س��طح مجلس، خود ایشان، هیأت رئیسه 
و کمیس��یون امنیت ملی فراوان بوده است و 
اینها در راستای دیپلماسی کشور و هماهنگی 
با دول��ت و وزارت خارجه بوده اس��ت و ما از 
اقدام��ات مجل��س ک��ه در ای��ن دوره و ادوار 
گذشته در راس��تای دیپلماسی پارلمانی گام 
برداش��تند قدردان��ی می کنی��م و امیدواریم 
مجلس آینده نیز در بحث سیاس��ت خارجی 

و روابط خارجی فعال تر ظاهر شود.
وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره ادعای برخی 
رس��انه های منطق��ه مبنی ب��ر اینک��ه ایران 
گروه هایی را برای مذاکره با عربس��تان اعزام 
کرده اس��ت و مدعی ش��ده اند عربس��تان هم 
ب��رای مذاک��ره به ص��ورت مخفیان��ه تالش 

می کن��د، گفت: من از اخبار رس��انه هایی که 
از این گفتگوها صحبت می کنند، خبر ندارم. 
گفتگوهای رس��می ما در چارچوب حج عمره 
ب��ود که اخی��را انجام ش��د و از گفت وگوهای 
دیگ��ر مطلع نیس��تم و احتم��ال هم می دهم 

چنین گفتگوهایی وجود ندارد.
موسوی درباره سفر روحانی به ژاپن گفت که 
روابط ما با کش��ورها ارتباطی به سایر کشورها 
ندارد و م��ا روابط خود را با کش��ورهای ثالث 
گ��ره نمی زنیم و امیدواریم کش��ورهای طرف 
مقاب��ل ما روابطش��ان با ما را به چراغ س��بز و 
قرمز دیگر کش��ورها گره نزنند. ما کشورهای 
مستقلی هس��تیم با رابطه تاریخی و تمدنی و 
همواره خواستار گسترش روابط و حامی صلح 
و ثبات در منطق��ه و جهان بودیم. وی درباره 
گام بعدی کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: 
درباره گام بعدی هنوز در حال بررسی هستیم. 
امیدواریم در مهلت باقیمانده اروپایی ها به طور 

جدی به تعهداتشان فکر و عمل کنند.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به 
س��ؤالی درباره عملیاتی شدن کانال سوئیس 
برای تبادالت کاال افزود: با کشورهای مختلف 
برای تجارت و رواب��ط اقتصادی خود به ویژه 
کش��ورهای همسایه و دوس��ت مکانیسم های 
دوجانب��ه ای را طراحی کردیم ک��ه مبادالت 
مال��ی و بانک��ی انج��ام و ص��ادرات و واردات 

پوشش داده شود و این در همان راستاست.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی درباره بحث 
تب��ادل زندانی با دیگر کش��ورها گفت: حدود 
س��ه هزار نفر از اتباع ایرانی به جرایم مختلف 

در زندان های خارج از کش��ور هستند و مقدار 
قاب��ل توجهی هم زندانی��ان خارجی در ایران 
ب��ه جرایم مختلف در زندان هس��تند. هر جا 
ببینیم این مس��ئله به لحاظ انس��انی به رفع 
برخی مش��کالت کمک می کند آماده هستیم 
که زندانیانی که در سراس��ر جه��ان داریم را 
تبادل کنیم. کما اینکه با کشورهای همسایه 

شمالی این کار انجام شد و ...
وی افزود: ول��ی در بحث گروگان هایی که در 
خارج از کش��ور از جمله آمری��کا داریم اعالم 
کردی��م و وزیر خارجه هم ب��ه صراحت گفت 
ت��وپ در زمین آمریکاس��ت و حاضریم برای 
مس��ائل انس��انی و به صورت کلی این افراد را 
مبادله کنیم. جرایم زندانیان اینها مش��خص 
است اکثرا جرایم جاسوس��ی و امنیتی دارند 
و زندانیان ما که از دی��دگاه ما گروگان تلقی 
می ش��وند به اتهامات واهی گرفتار هس��تند و 
امیدواریم اگر زمینه ای خواست ایجاد شود و 
کشورهایی مثل س��وئیس قدم پیش بگذارند 
ممکن اس��ت مج��ددا به مبادله اق��دام کنیم 

بدون اینکه با آمریکایی ها صحبت کنیم. 
خبرنگاری با بیان اینکه عنوان می شود که اگر 
ایران به تعهداتش در قبال اف.ای.تی.اف عمل 
کند ما از فهرست سیاه خارج نخواهیم شد، از 
موسوی پرس��ید آیا وزارت خارجه نیز چنین 
نظ��ری را دارد؟ که وی عنوان کرد: ما نظرات 
خود را به عنوان وزارت خارجه به صورت شفاف 
بیان کردیم. ما پیوستن به کنوانسیون هایی که 
اف.ای.تی.اف همه کش��ورها و بانک های دنیا 
ملزم کرده اس��ت را به نفع می دانیم و نه ضرر. 
کشورهای مختلف دارای برنامه اقدام هستند 
ک��ه باید انجام دهند ای��ران هم برنامه اقدامی 
که از سوی اف.ای.تی.اف مطرح شد را بررسی 
کردیم دیدیم عمال داریم بسیاری از این موارد 
را انجام می دهیم چون جمهوری اسالمی ایران 
نه اهل پولشویی اس��ت و نه حمایت مادی از 

تروریسم.
وی افزود: بهتر اس��ت وقتی داریم این کار را 
انج��ام می دهیم به کنوانس��یون های مربوطه 
بپیوندیم. امیدوارم مصلحت کشور را دوستان 
در مجمع تشخیص مصلحت و یا بقیه ارگان ها 
به درستی تشخیص دهند و مواردی که گفته 
می شود به نفع کشور است. مراودات بانکی ما 
با بس��یاری از کشورهای جهان است از جمله 
کشورهای دوست و کشورهای دوست ما اعالم 
می کنن��د اگر این اتفاق نیفت��د، نمی توانند با 
بانک های ایران کار کنند. اگر چنین شرایطی 
ب��ه وجود بیای��د را ب��ه نفع نمی دانی��م و در 
راس��تای فشار بیش��تر بر مراودات و وضعیت 
اقتصادی خود می دانیم. نظر ش��فاف دولت و 

وزارت خارجه اعالم شده است.
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