
گزارش

نتیجهصحتانتخاباتپسازجمعبندیگزارشهااعالممیشود
س��خنگوی شورای نگهبان اعالم کرد که نتیجه صحت انتخابات مجلس پس 

از جمع بندی گزارش ها اعالم می شود.
عباس��علی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه 
شخصی اش در فضای مجازی اعالم کرد که " نتیجه صحت انتخابات مجلس 

شورای اسالمی پس از بررسی و جمع بندی گزارش ها اعالم خواهد شد".
متن کامل یادداشت کدخدایی در فضای مجازی به شرح زیر است:

روز جمعه دوم اس��فند هزاران نفر از اعضای ش��بکه نظارتی شورای نگهبان و مردم 
ناظران عزیز در تأمین س��المت انتخابات و امانتداری آراء مردم مشارکت کردند. از 

همه آنها تشکر می کنم.
نتیجه صحت انتخابات در حوزه های سراس��ر کش��ور پس از بررس��ی و جمع بندی 

تسنیم گزارش ها اعالم خواهد شد.

وزیربهداشتدربارهکرونابهمجلستوضیحمیدهد
رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اس��المی گفت: وزیر 
بهداش��ت در جلس��ه علنی مجلس درب��اره اقدامات ای��ن وزارت خانه برای 
پیشگیری از شیوع کرونا به نمایندگان مجلس توضیح می دهد. علی نوبخت 
حقیقی نماینده تهران،  ری و شمیرانات اظهار کرد: صحبتی با رئیس مجلس 

داش��تیم که به موجب آن قرار ش��د در اولین جلسه مجلس بعد از سه هفته 
تعطیلی یعنی در صبح روز دوشنبه )۵ اسفند( وزیر بهداشت و معاونانش در مجلس 
گزارش��ی درباره اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا ارائه دهند. وی تاکید کرد: وزیر 
بهداش��ت از تربیون مجلس با نمایندگان و مردم صحبت می کند و درباره تمهیدات 
اندیشیده ش��ده توضیحاتی را ارائه خواهد کرد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: تمهیدات پیشگیرانه ای هم در داخل مجلس جهت 

ایسنا جلوگیری از شیوع  این بیماری اندیشیده شده است.

فعالقرارنیستمنطقهیاشهریقرنطینهشود
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در چرخه اقدامات پدافند 
زیستی احتمال قرنطینه زمانی است که انتشار ویروس از کنترل خارج شود، 
گفت: فعال قرار نیست منطقه یا شهری قرنطینه شود. سردار غالمرضا جاللی 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برنامه انتهای الوند که از شبکه دوم 

س��یما با موضوع بیماری کرونا پخش ش��د با بیان اینکه در س��طح جهان سه 
فرضیه برای ش��یوع کرونا وجود دارد، گفت: گمان اول این اس��ت که این ویروس از 
جهش طبیعی در ویروس کرونا به وجود آمده باشد. در واقع به صورت طبیعی و بدون 
دخالت انس��انی این اتفاق افتاده است. سناریو دوم این است که چون در شهر ووهان 
یک آزمایشگاه سطح 3 وجود دارد احتمال فرار آزمایشگاهی و سپس انتقال ویروس 
به دیگران وجود دارد. گمانه سوم هم احتمال یک حمله زیستی با اهداف اقتصادی از 

فارس سوی آمریکایی هاست که علیه اقتصاد چین انجام شده باشد.

کشورهایغربیدرادامهسیاسیکاریهایخودبرایتحتفشارقرار
دادنکشورمان،دراجالسگروهویژهاقداممالی»اف.ای.تی.اف«در
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نشستهایم.
اینعضومجمعتش�خیصمصلحتنظامبراینباوراستکهکشورهای
غربینشاندادندکهدرعملقابلاعتمادنیستندودولتنیزنتوانسته
مجمعرامتقاعدس�ازدتابهشکلصددرصدیبهاینالیحهرأیدهد.

آنچهدرپیمیآیدحاصلاینگفتگواست.

یک�یازمهمترینموضوعاتیکهمجمعتش�خیصمصلحتنظام
مش�غولبررسیآناست،موضوعالیحهFATFاست.بهنظرشما

سرانجامتصویباینالیحهچیست؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب وظایف قانونی خود ادای وظیفه 
و تکلیف کرده، می کند و خواهد کرد. اما برخی از رس��انه ها و غیر رسانه ها 
گاهی متعرض مجمع می ش��وند و چنین عنوان می کنند که احیاناً مجمع 
قانون گذاری می کند. این ادعای  درس��تی نیس��ت و اگر مصوبات مجمع را 
بررس��ی کنیم، می بینیم که بس��یاری از مصوبات مجمع در جهت مجلس 

شورای اسالمی است . 
بس��یاری از لوایحی که از س��وی مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام تصویب 
می ش��ود، همسوئی مجمع را با مجلس شورای اسالمی نشان می دهد و این 

خود تاکیدی بر جمهوریت نظام و تقویت و حمایت از مجلس است. 
مسئله مهمی در اتحادیه پاسفیک مطرح شد و وزیر خارجه نیز قصد شرکت 
در این اتحادیه را داش��ت. در آن زمان مجمع تش��خیص مصلحت نظام این 
موضوع را تصویب کرد این درحالی بود که ش��ورای نگهبان این مس��ئله را 
رد ک��رده ب��ود که پس از تصویب آن، ظریف در این اجالس ش��رکت کرد و 

عضویت ایران در این اجالس پذیرفته شد.
این ی��ک نمونه از نقش حمایتی مجمع تش��خیص مصلحت نظام می تواند 
به ش��مار رود. همچنین در مورد اقلیت ها و پرونده ای که در یزد با س��رو 
صدا در این زمینه ایجاد ش��د، مجمع تشخیص مصلحت نظام طرف مجلس 

را گرفت. 
در مورد اس��تقراض خارجی و قراردادهایی که بس��ته می ش��ود، مجمع به 

یکباره به دولت اختیار داد تا آن را تصویب کند.
 در م��ورد قراردادهای بی��ن المللی، معضالت قضایی، غی��ر قضایی و ... هم 
ش��رایط به همین گونه اس��ت. در تم��ام موارد مجمع نظ��ر مجلس را جویا 
می شود، بنابراین اینطور نیست که بگوییم مجمع قانون گذاری کرده یا مانع 
قانون گذاری ش��ده است. این در حالی اس��ت که برخی اینگونه عنوان می 

کنند که مجمع مانع از قانون گذاری است یا قانون گذاری می کند. 
در آیین نامه مجمع نیز آمده اس��ت که اگر یک زمانی اختالف بین مجلس 

و ش��ورای نگهب��ان به وجود آمد، مجمع در این م��ورد دخالت کند یا اینکه 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام یک ماده ای را اصالح کرد، که نتیجه آن یا 
به نفع مجلس و یا به نفع ش��ورای نگهبان باش��د و اصالح آن در مواد دیگر 
قانونی تاثیر گذار باش��د، می تواند بر اس��اس آیین نامه مجمع در چارچوب 
اصالحی��ه ای که انج��ام می دهد،  اصالح��ات بعدی را نیز انج��ام دهد. در 

حقیقت با این اقدام یک پارچگی قانون حفظ خواهد شد. 
این امر به این معنا نیس��ت که مجمع وارد قانون گذاری ش��ده یا اختیارات 
مجلس را س��لب کرده اس��ت، بلکه ای��ن امر در جه��ت قانونگذاری صحیح 

است. 
در مورد مواد مخدر ما سیاس��ت گذاری هایی کردی��م. قباًل قانون را مجلس 
تصویب کرده بود ولی این بار سیاس��ت گذاری ها را تصویب و اعالم کردیم 
دولت موظف اس��ت که الیح��ه مربوط به آن را به مجل��س ارائه دهد. البته 
مج��دداً برادران س��تاد مواد مخدر ب��ه مجمع آمده و ب��رای اصالحیه های 
بع��دی برخی از مواد اجازه گرفتند. این امر نیز در جهت این قوانین بود اما 

قانونگذاری آن بازهم به عهده مجلس است . 
بنابراین اینطور نیس��ت که تصور کنیم که مجم��ع خارج از قانون اختیارات 

مجلس شورای اسالمی را محدود کرده و زیر سوال برده است . 
مواردی که در باال به آن اش��اره کردم تنها مواردی نیس��ت که به آنها اشاره 
ش��د، بلکه اگر بخواهیم بررسی و جستجو کنیم خیلی از موارد به این شکل 

وجود دارد.
 

درموردلوایحFATFچهنظریدارید؟
در ای��ن باره باید بگویم که 4 الیحه وج��ود دارد که 2 الیحه آن معروف به 
لوایح دوقلو از اهمیت بیش��تری برخوردار است. 2 الیحه دیگر را نیز مجمع 

تصویب کرد.

درمورد2الیحهباقیماندهچطور؟
در م��ورد دو الیحه باقی مانده باید بگویم مق��داری محل بحث وجود دارد. 
وقتی در یک سال گذشته مجمع این دو الیحه را تصویب نکرده، در حقیقت 
می توان گفت که نظر شورای نگهبان را قانونی می داند و این نظر در مجمع 
نیز قابل توجه اس��ت. از س��وی دیگر چرا ما باید یک ماده قانونی را تصویب 
کنی��م و نظر اروپایی ها را بپرس��یم. غربی ها و اروپایی ها چه گلی بر س��ر 
م��ا زدند. ما از وزیر خارجه هم س��وال می کنی��م.  وقتی از وزیر خارجه می 
پرسیم آیا تصویب این الیحه در سرنوشت مردم ایران نیز اثر دارد، می گوید 
چنانچه تصویب نش��ود از این بدتر نخواهد شد.  بنابراین چه لزومی دارد که 
این الیحه را تصویب کنیم. یک آقایی در کمیس��یون ش��وراهای مجلس بر 
این باور بوده که تصویب این الیحه مصلحت نظام اس��ت، اما نظر ش��رعی او 
برای من و برای 46 نفر شخصیت های برجسته نظام که در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هس��تند حجت نیس��ت. باید برای من صد در صد اثبات شود 
که چنین مس��ئله ای مصلحت نظام جمهوری اسالمی ایران است و بگویم بر 
مبن��ای مصلحت نظام اگر اقدام نکنیم، ضرر مضاعفی بر جمهوری اس��المی 
و ملت ایران وارد می ش��ود. چه تعهدی وجود دارد که آنها ما را به لیس��ت 
خاکس��تری و س��یاه نبرند. آنها هر بار یک بازی با ایران در می آورند و علناً 
زی��ر چتر امریکا قرار گرفته اند. آنها در حقیقت زیر چتر تروریس��ت و رژیم 
صهیونیس��تی هس��تند که به راحتی در کش��ور مان عملیات ترور را انجام 

می دهند و از تروریست ها حمایت می کنند. 
ک��دام رئیس جمه��وری در دنیا مانن��د ترامپ در حالی ک��ه مدعی اجرای 
دموکراس��ی و لیبرالیسم اس��ت ، با گردن کلفتی دس��ت به ترور می زند و 
گس��تاخانه اعالم می کند که این اقدام از س��وی امریکا انجام ش��ده است، 

وقاحت تا چه حدی می تواند باشد؟
حاال س��وال اینجاس��ت چرا باید به این گونه افراد و در براب��ر آنها تعهداتی 
بدهیم و بعد مانند تعهدات برجامی شاهد بد عهدی آنها باشیم؟ مگر هنگام 
امضای برجام مجمع و سایرین از این اقدام حمایت نکردند، اما امریکایی ها 
و اروپایی ها زیر آن زدند. اروپایی ها در باره برجام به کدام تعهد خود عمل 

کردند؟ آمریکایی ها چه کردند؟
بای��د واقعاً فکر کنیم وقتی تعهدی به نظام در عرصه بین المللی می دهیم، 
مث��ل آنها نمی توانیم بازیگ��ری کنیم و زیر قول خ��ود بزنیم و خلف وعده 
کنی��م. ایران هیچگاه در عرصه بین الملل��ی منافقانه عمل نکرده و آنچه که 
م��ی گوید عمل می کند. ما همواره به ش��کل صد درصدی به تعهدات خود 

عمل کرده ایم. 
اما با سابقه بدقولی هایی که غربی ها در مقابل ما انجام داده اند چه تضمین 
و تعهدی دارند که به تعهدات خود پایبند باش��ند؟ مگر در رابطه با برجام و 
قرارداد الجزایر آمریکایی ها به یکی از مفاد آن عمل کردند؟ با اینکه قرارداد 

دو طرفه است، اما از نظر آنها  همیشه ما بدهکار هستیم. 
آمریکایی ه��ا در رابطه با خریدهایی که ای��ران قبل از انقالب از وزارت دفاع 
امری��کا انج��ام داد، ۱2 میلیارد دالر پول ایران را پس نداده اس��ت. این پول 

به قب��ل از انقالب زمانی که بش��که نفت ۱2 تا 
۱4 دالر ب��ود، برمی گردد. اگ��ر مانند آنها بهره 
پول حس��اب کنیم، با گذش��ت 4۱ تا 42 سال، 
این میزان پول چقدر می شود؟ اما آنها همچنان 
پول را حساب خود نگه داشته اند. یعنی نه پول 
م��ا را می دهند و نه به تعهدات نظامی خود هم 

عمل می کنند. 
ایران بر اساس بیانیه الجزایر 2میلیارد دالر اوراق 
خریداری کرده بود اما آنها پول ایران را مصادره 

کردند. 
چگونه می توان با دولت های وحشی، قانون گریز 
و مس��تکبر کنار آمد و به آنها تضمین داد؟ آنها 
حتی  برای منافع خود با سیاس��تمداران کشور 
خود رفتار درستی ندارند، رفتار ترامپ در کنگره 
و س��نا در مقابل خانم پلوسی بس��یار بی ادبانه 
ب��ود اما او به خود اج��ازه داد که هرگونه که می 
خواهد رفتار کند. حتی جان بولتون از مخالفین 
سرس��خت ایران و مبلغ و مدافع منافقین است 
نی��ز از عملکرد ترامپ انتقاد می کند و در مقابل 

وی قرار دارد. 
حت��ی  اگر ایران به آنها  تعهدی هم بدهد، آنها کما فی الس��ابق رفتار خود 

را ادامه می دهند. 
باید ببینیم  اگر ما به آنها تضمین دهیم چه حاصل جمهوری اسالمی ایران 

می شود و ایران چه چیزی را به دست می آورد؟
اگر آنها بخواهند به همین منوال ایران  را تحریم کنند عضویت در این گروه 
مشکلی را برای مردم حل نمی کند. همانگونه که در  مسئله انرژی هسته ای 
دیدیم اس��رائیلی ها، پاکستانی ها هندی ها و خیلی از کشورهای دیگر عضو 

آژانس نیستند اما کشورهای غربی به بهانه های 
مختلف ایران را تحت فشار قرار می دهند. 

در این میان مبنای مصلحت اندیشی که وظیفه 
تکلی��ف ش��رعی و تکلیف قانونی مجمع اس��ت.
حقوق شرعی و قانونی ملت را رعایت کند و باید 
در تصمیم گیری های خود مسایل عالی کشور و 
مردم را در نظر بگیرد. اگر مجمع  مطمئن شود، 
مس��ئله ای و تاکی��دی برای مردم م��ان نتیجه 
سودآوری دارد حتماً با همه دستگاهها همراه و 

دستگاه های اجرایی را پشتیبانی می کنیم.
در حال حاضر دس��تگاه های اجرایی نتوانس��تند 
مجمع تش��خیص مصلحت را قانع کنند و برای 

تصویب این مسئله به نتیجه برسند. 
ما هن��وز قانع نش��دیم ک��ه رای ۱۰۰ درصدی 
بدهی��م. در مورد تحفظ نیز آن را  قبول نداریم. 
مجمع این موضوع  را هنوز قبول نکرده و تاکید 

دارد که به سادگی تحفظی را قبول نمی کند. 
مصوبه ای که آمریکایی ه��ا در ۱۹6۷ دارند نیز، 
خ��ود اجرا نمی کنند و م��ا نیز معتقدیم که این 

قوانین با روح قانون 
مخالف اس��ت. آنها می خواهند  ایران را تحت فشار قرار دهند و تحفظ آنها 

اعتباری ندارد. 
 درب�ارهاص�راربرخ�یازمقاماتدولت�یمانندخان�مجنیدیدر
مصاحبههایخودعنوانمیداردکهغربیهامارابهلیس�تس�یاه
میبرندواینموضوعخس�اراتسنگینیومشکالتبانکیوپولی
فراوان�یرابرایکش�ورب�هدنب�الدارد؛چهنظریداری�د؟برخی
میگویندحتیگروهیبرایرس�یدنبههدفخ�ودمیخواهنداز

مقاممعظمرهبریخرجکنند؟
البته من اظهارات خانم جنیدی و بس��یاری از کارشناسان را شنیده ام و آن 
را  در مجمع مطرح، در صحبت های خود به این موضوع اش��اره کردم. قبول 
داریم  که تایید نشدن این الیحه مشکالتی را برای  کشور به دنبال دارد اما 

بخش عمده مشکالت کشور به تحریم ها باز می گردد. 

در نظر داش��ته باش��ید که برخورد غربی ها در این مسئله برخوردی سیاسی 
اس��ت و آنها در حقیقت بازی آمریکا و غرب علیه ایران را دنبال می کنند و 

نیات خیر ندارند. 
با وجود تمام مش��کالت اسرائیل و آل س��عود ، از آنها  حمایت می کنند اما 
نوبت به ما که میرس��د، برخورد دیگری را در پیش می گیرند به عنوان مثال 
همین دولت کانادا، تحت عنوان حقوق بشر برخوردی را با جمهوری اسالمی 
در پیش گرفته که به پیش��نهاد منافقین و با توصیه آنها اجرا می ش��ود. در 
حقیق��ت آنها از حقوق بش��ر به عن��وان ابزاری برای حمای��ت از منافقین و 
س��لطنت طلبان استفاده می کنند. دلشان به حال ملت ما نسوخته که برای 

مردم  دلسوزی کنند ، بلکه به فکر منافع خودشان هستند. 
حرف ما این اس��ت اگر برای ما صددرصد روشن شود و تشخیص بدهیم که 
مصلحت کشورایجاب می کند که این مسئله را تایید کنیم، تایید می کنیم 

ولی برای ما به شکل صددرصدی روشن نشده است. 
برادرانی که در مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصمیم گیری می کنند، به 
دنبال تش��خیص مصلحت و صالح مردم هس��تند و باید در قیامت نیز پاسخ 
بگویند این الیحه هنوز از دستور مجمع خارج نشده، ممکن است بعد از یک 

ماه  بر روی این الیحه تصمیم گیری کنیم.

 گفتهمیش�ودکهدش�مناننظامبااین
لوایح،هدفتحتفشارقراردادننهادهای
انقالب�یاینالیحهرادنب�المیکنند،نظر

شماچیست؟
ش��کی نیست که آنها می خواهند همه نهادهای 
انقالبی را به هر شکل ممکن تحت فشار و تحریم  
قرار  دهند و مجمع نیز در تصویب این الیحه این 
موضوع را مدنظ��ر دارد. آنها تمام تالش خود را 

می کنند که نهادهای انقالبی را از بین ببرند. 
آنه��ا این موض��وع ثابت را در برخ��ورد با حزب 
اهلل لبنان و حش��د شعبی عراق، انصار اهلل یمن ، 
حزب اهلل لبنان نشان می دهند و در مورد سپاه 

نیز دنبال می کنند. 
آنها ترور فیزیکی را س��رلوحه کار خود قرار داده 
اند و جنگ روانی و تبلیغاتی را نیز در دستور کار 
دارند. واقعیت این است که اگر بخواهیم در برابر 
این مش��کالت پایداری کنی��م و در اقتصاد خود 
موفق باشیم، باید همت کرده و اقتصاد مقاومتی 
را که رهبر معظم انقالب به آن اش��اره و تاکید داش��تند به اجرا و عمل در 
آوریم.  با اجرای اقتصاد مقاومتی می توانیم ظرف ۱۰ تا 2۰ س��ال کشور را 
به یکی از قویترین کش��ورهای منطق��ه در زمینه اقتصادی تبدیل کنیم، در 
سفری که من به ژاپن داشتم با  نخست وزیر بخش خصوصی این کشور در 
اجالسی صحبت کردم. وی در مورد بازسازی کشورش پس از جنگ جهانی 
دوم سخن گفت که در آن زمان وضعیت ژاپن از نظر اقتصادی دچار مشکل 
ش��ده بود اما برای رشد اقتصادی برنامه ریزی کردیم و تالش خود را به کار 
گرفتیم تا رشد اقتصادی 8 درصدی را دنبال کنیم در مورد کره نیز شرایط 

به همین منوال است. 
نبای��د امیدی به پول های بلوکه ش��ده یا خرید 
نفت از س��وی غربی ها داش��ته باشیم باید رشد 
اقتصادی خود را با برنامه ریزی به دست بیاوریم 
که مهمترین بخش آن افزایش بهره وری است. 
ما باید بهره وری خود را ارتقا بخشیم معنا ندارد 
ک��ه ما ۵۰۰ تا 6۰۰ میلی��ون مترمکعب  گاز هر 
شب در کش��ور مصرف کنیم و یا 6۰ و ۷۰ هزار 

مگاوات برق مصرف کنیم . 
س��رمایه ها باید ب��ه کار و تولید به معنای واقعی 
تبدیل شود، می توانیم آنها را در بخش کشاورزی 
صنع��ت و دیگر بخش های مولد ب��ه کار گیریم. 
منته��ا باید کمربند هایم��ان را محکم تر کنیم. 
کش��ور نیازمند تالش بیشتری است و نباید تنها 
تکیه ما به فروش نفت باش��د. من نمی گویم که 
نفروش��یم می گویم اسیر و وابسته به فروش نفت 
نباشیم. باید دستگاه حکومتی و دولت را جمع و 
جور و کوچک کنی��م و کارایی و بهره وری آن را 
افزایش دهیم. ما  نیازمند نیروی انسانی کارآمد 

و فعال و پرتحرک هستیم . 
اگر نگاهی به کش��ورهای پیش��رفته اقتصادی بیندازیم می بینیم که نیروی 
انس��انی آنه��ا تنب��ل و ناکارآمد نیس��ت چرا ک��ه در غیر این ص��ورت آنها 
نمی توانستند کار خود را پیش ببرند. مردم کشور ما باید با مجاهدت از این 

چالش ها عبور کنند. 

 نظرش�مادرموردمخالفتبخشیازافکارعمومیباقبولیالیحه
چیس�ت؟م�ردممیگوینددرحالحاضر۳۹بن�دازچهلودوبند
افایتیافاجراش�دهاستاماآنهاهیچاقداممثبتیبرایایران

انجامندادند. 
من امیدی به کشورهای غربی ندارم، عملکرد آنها در 4۰ سال گذشته نشان 
می دهد که قابل اعتماد نیس��تند، این موضوع نه تنها به 4۰ سال گذشته و 

قبل از انقالب بلکه به 2۰۰ سال گذشته تاریخ کشورمان برمی گردد. 

mafi.katayoon@gmail.com
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در گفت وگوی سیاست روز با آیت هللا دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد 

دولت نتوانست مجمع را درباره لوایح اف ای تی اف قانع کند

وقتی از وزیر خارجه می پرسیم آیا تصویب 
این الیحه در سرنوش���ت مردم ایران نیز اثر 
دارد، می گوید چنانچه تصویب نشود از این 
بدتر نخواهد شد.  بنابراین چه لزومی دارد 
ک���ه این الیحه را تصویب کنیم. یک آقایی 
در کمیسیون شوراهای مجلس بر این باور 
بوده که تصویب این الیحه مصلحت نظام 
اس���ت، اما نظر ش���رعی او ب���رای من و برای 
46 نفر ش���خصیت های برجسته نظام که 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند 
حجت نیس���ت. باید برای م���ن صد در صد 
اثبات ش���ود که چنین مسئله ای مصلحت 

نظام جمهوری اسالمی ایران است.

باید ببینیم  اگر ما به آنها تضمین دهیم 
چ���ه حاص���ل جمه���وری اس���المی ایران 
می ش���ود و ایران چه چیزی را به دس���ت 
م���ی آورد؟اگ���ر آنها بخواهن���د به همین 
منوال ایران  را تحریم کنند عضویت در 
این گروه مشکلی را برای مردم حل نمی 
کن���د. همانگونه ک���ه در  مس���ئله انرژی 
هسته ای دیدیم اسرائیلی ها، پاکستانی 
ها هندی ها و خیلی از کشورهای دیگر 
عض���و آژان���س نیس���تند اما کش���ورهای 
غرب���ی ب���ه بهانه ه���ای مختلف ای���ران را 

تحت فشار قرار می دهند. 


