
تقدیم استوارنامه سفیر جدید پاکستان 
به ظریف 

س��فر جدید پاکس��تان در ای��ران با وزی��ر خارجه 
کشورمان دیدار و رونوشت استوار نامه دیپلماتیک 

خود را تقدیم کرد.
رحی��م حیات قریش��ی  ک��ه اواخر آذرماه امس��ال 
به عنوان س��فیر جدید پاکس��تان در ای��ران معرفی 
شد. قریشی قبل از این به عنوان سفیر پاکستان در 
کره جنوبی خدمت کرده است. قبل از رحیم حیات 
قریش��ی، رفعت مس��عود به عنوان سفیر جمهوری 
اس��امی پاکستان در تهران فعال بود که  13 آبان 
ماه س��ال جاری پس از پایان مأموریت دیپلماتیک 

خود، ایران را ترک کرد. فارس 

 ادعای دادگاه عربستان 
علیه ۸ شهروند سعودی 

دادگاه وی��ژه کیفری عربس��تان با ص��دور حکمی 
هشت شهروند عربستانی را به اتهام آنچه جاسوسی 
برای ایران عنوان کرده اس��ت، به اعدام و یا حبس 

محکوم کرد.
دادگاه مدعی اس��ت ک��ه یکی از ای��ن متهمان در 
تماس با یکی از ماموران س��رویس اطاعاتی ایران، 
اطاعات طبقه بندی ش��ده )محرمان��ه( مرتبط با 
امنیت ملی و دو سفارت خانه خارجی در عربستان 

را در اختیار ایران قرار داده است.
بنا ب��ر احکام ص��ادر ش��ده از س��وی دادگاه، این 
متهم که به دلیل ماهیت ش��غلش به این اطاعات 
محرمانه دسترس��ی داش��ته، به اعدام محکوم شده 
اس��ت. هفت نفر دیگر نیز طبق حکم این دادگاه به 
اتهام آنچه همکاری با افراد مرتبط با سفارت ایران 
و ارائه اطاعات به آنها در ارتباط با مس��ائل داخلی 
و اقتصادی عربس��تان در ازای دریافت پول عنوان 
شده است، به زندان محکوم شده اند.آنها می توانند 
طی 3٠ روز علیه حکم خود درخواست تجدید نظر 

کنند. مهر 

تکذیب کرونا در کربال
استاندار کربای معلی ثبت هر مورد ابتا به ویروس 

کرونا در این استان مقدس را تکذیب کرد.
نصیف جاس��م الخطابی اس��تاندار کربای معلی با 
تکذیب ثبت هر م��ورد ابتا به ویروس کرونا اعام 
کرد ب��ا وجود که یک زائر ایران��ی پس از معاینات 
پزش��کی و آزمایش��ی اثبات ش��د به ویروس کرونا 
مبتا نیس��ت، ولی وی به همراه یک زائر س��عودی 
که آزمایش وی ه��م منفی بود، به خاطر  اقدامات 

پیشگیرانه در قرنطینه قرار گرفتند. تسنیم 

اهدای ۲۵۰ هزار ماسک به ایران 
س��فیر چین در ته��ران امروز با اه��دای ۲۵٠ هزار 
ماس��ک به ایران گفت که کمک های بیش��تری در 

آینده ارسال می شود.
چان��گ هوادر صفح��ه توئیترش با انتش��ار فیلمی 
نوش��ت: امروز بنده به نمایندگی از س��فارت چین 
در ایران، ۲۵٠ هزار ماس��ک را به ایران اهدا نمودم. 
کمک ه��ای بیش��تری در آینده ارس��ال می گردد. 
ق��وی باش ایران! چانگ هوا س��فیر جمهوری خلق 
چی��ن در ته��ران در پی ابتای چن��د نفر در ایران 
به وی��روس کرونا دوم اس��فند ماه نی��ز در صفحه 
توئیترش با انتش��ار تصاویری از پرچم  ایران و چین 
و شعر سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در 
آفرینش ز یک گوهرند، نوشت: در مبارزه با کووید-
 1۹، مل��ت چین در کن��ار ملت ایران می ایس��تند.

 باشگاه خبرنگاران 

بازگشایی مرز افغانستان با ایران 
جاوی��د فیص��ل س��خنگوی ش��ورای امنی��ت ملی 
مرزه��ای  بازگش��ایی  از  توئیت��ی  در  افغانس��تان 

افغانستان با ایران خبر داد.
در ای��ن توئیت آمده اس��ت: طب��ق تصمیم کمیته 
کاری وی��روس کرون��ا، رون��د مس��افرت ب��ه ایران 
براساس دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی، 
اج��رای اقدامات پیش��گیرانه وزارت بهداش��ت و با 

تفاهم وزارت خارجه انجام خواهد شد.
فیصل افزود: از این پس مرزهای افغانستان با ایران از 
دو طرف باز اس��ت و امکان تردد بین دو کشور وجود 
دارد. افغانس��تان یک تیم پزش��کی را در مرز با ایران 
مستقر کرده که به افرادی که از این کشور بازمی گردند 
توصیه های پزشکی را انجام داده و افرادی که از شهر 
قم نیز قصد بازگش��ت به افغانستان را دارند قرنطینه 
می کنند. این در حالی اس��ت که پیش از این دولت 
افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا و جلوگیری از 
ورود آن به افغانستان به طور موقت مرزهایش با ایران 
را بسته بود. مقامات وزارت بهداشت افغانستان پیش 
از این نیز مرزهایش با کش��ور چین و تاجیکستان را 

مسدود کرده بود. ایرنا 

اخبار

گستاخی مجدد واشنگتن علیه ایران
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر ادعاهای مقامات این کش��ور 
علی��ه ایران در زمینه اقدامات ش��به نظامیان عراقی علی��ه منافع آمریکا را 

تکرار کرد.
مورگان اورتاگوس افزود: م��ا همچنین به وضوح از زمانی که حمات تحت 

حمایت ش��به نظامیان وابسته به ایران به سفارت ما در آغاز سال انجام شدند، 
متوجه آن بودیم. اکنون ش��اهد فعالیت های بیش��تری از این دست هستیم. وی در 
ادام��ه ادع��ا کرد: حکومت ایران بای��د بداند که ما آن ها را مس��ئول هرگونه اقدامی 
خواهیم دانست که شبه نظامیان شیعه وابسته به آن ها در عراق انجام دهند. ما در 
ابتدای س��ال وقتی پیش از ترور قاسم س��لیمانی در این باره به آن ها هشدار دادیم 
جدی بودیم و آن ها باید این هشدارها را جدی بگیرند.گفتنی است؛ آمریکا به دنبال 

حذف ایران از معادالت منطقه و بین الملل است.  ایسنا 

حمایت الوروف از مواضع ایران 
وزیر خارجه روس��یه با ابراز امیدواری به اینکه نشست آتی کمیسیون برجام 
تش��دید اوضاع را متوقف کن��د، گفت: ایران با پایبندی ب��ه تعهدات قانونی 
خود، مجبور به پاسخگویی به اقدامات مخرب آمریکا و بی تفاوتی طرف های 
اروپایی شده است. سرگئی الوروف تاکید کرد، توافق هسته ای یک دستاورد 

بی نظیر دیپلماتیک چند جانبه اس��ت که در حال حاضر در نتیجه خودداری 
کامل ایاالت متحده از انجام تعهدات قانونی بین المللی خود و عدم توانایی همتایان 
اروپایی در انجام بخشی از تعهدات خود در قبال ایران، در حال از بین رفتن است.
وی ادامه داد: ایران به سادگی مجبور به واکنش نشان دادن به شرایط بوجود آمده 
پیرامون توافق هس��ته ای شد، ولی این کش��ور از ابزارهای کامًا قانونی پیش بینی 
شده در برجام استفاده کرده و محدودیت های صرفاً در اجرای تعهدات داوطلبانه را 

متوقف کرده است. فارس  

درخواست ترامپ از ایران 
رئیس جمهورآمریکا از ایران خواس��ت به اقدامات خود علیه گروه تروریستی 

داعش ادامه دهد.
دونالد ترامپ که به هند س��فر کرده گفت: ایران از داعش بیزار است و باید با 
آن بجنگد.او از ایران خواست تا به اقدامات خود علیه داعش ادامه دهد.ترامپ 

در عین حال گفت که آمریکا مصمم اس��ت نیروهایش را از افغانستان که یکی 
از مناطق حضور داعش است، خارج کند. گفتنی است؛ آمریکا بیشترین تحریم های 
ظالمانه را علیه ملت ایران روا داش��ته اس��ت و همچنان سیاس��ت های جنگ طلبانه 
واشنگتن علیه مردم کشورمان ادامه دارد، ضمن آنکه ایران داعش در سوریه و عراق را 
تارومار کرد، اما آمریکا و دونالد ترامپ ادعا می کنند که آنها داعش را شکست داده اند 
و بر روی این مسئله نیز به شدت اصرار می ورزند، حاال ترامپ برای ماندن در منطقه 

گویا دست به دامن جمهوری اسامی ایران شده است. باشگاه خبرنگاران 

دولت دونالد ترامپ به طور یک جانبه از توافق بین المللی 
هس��ته ای ایران که مورد تایید سازمان ملل نیز بود، خارج 
ش��د و تحریم های مالی و انرژی غیرقانونی را بر همه موارد 
تجارت با ای��ران از صادرات نف��ت و گاز گرفته تا صادرات 
آهن، فوالد، آلومینیوم و مس، اعمال کرد. در هر سناریوی 
ژئوپولتیک��ی که در نظر گرفته ش��ود، ای��ن اقدامات اعان 

جنگ است.
رضا رس��الت، کارشناس روابط بین الملل، در یادداشتی در 
این باره نوش��ت: توق��ع ایران از توافق هس��ته ای، افزایش 
رش��د اقتصادی و توس��عه تجارت جهانی ب��ود. جمهوری 
اس��امی ایران در ازای محدودیت در برنامه هسته ای خود 
انتظار داشت که تحریم ها برچیده شوند؛ اما با اعمال مجدد 
تحریم ها و خروج شرکت های خارجی از ایران، کشورهای 
امضا کننده توافق هسته ای نتوانستند به این توقعات پاسخ 
مناسب دهند. در واقع پس از سالها انتظار که ایران امیدوار 
به تجدید تجارت جهانی بود، سرمایه گذاری ها و رشد تولید 
ناخالص داخلی کاهش یافت. پاس��خ اروپا در سال گذشته، 
حرکات نمادی��ن و اظهار حمایت کامی بود. آنها بیش��تر 
همسویی عملی با آمریکا و هم ذات پنداری کامی با ایران 
داش��ته اند اما ایران به دنبال توس��عه سریع سیاست هایی 
اس��ت که بتواتد تاثیر تحریم ها را کاهش دهد. در ماه اوت 
اتحادیه اروپا نس��خه جدیدی از قانون خود را گسترش داد 
که به شرکت هایی که به دلیل تحریم ها مجازات می شوند، 
اجازه داد با طرح ش��کایت در دادگاه های اتحادیه اروپا، به 
دنبال جبران خس��ارت باش��ند، هر چند این قانون تاکنون 

اجرایی نشده است.
به همین ترتیب اروپا، اینس��تکس را برای تس��هیل تجارت 
با ایران طراحی کرد، اما این سازوکار با گذشت حدود یک 
س��ال هنوز وارد فرایند معاماتی نشده است. اروپا می تواند 

از اینستکس برای کمک به فروش نفت خام ایران استفاده 
کند. ولی ب��ه هر حال اقتصاد اروپا ب��ه آمریکا گره خورده 
اس��ت. از دیگر سو موضوعات دفاعی و امنیتی اروپا را قانع 
س��اخته که برای دفاع از خود وابس��ته به آمریکا باشد. در 
مجموع می توان گفت اتحادیه اروپا از اس��تقال و انسجام 
الزم برای مقابله با بزرگترین متحد خود ناتوان اس��ت. این 
ارزیاب��ی می تواند تهران را از ادامه همکاری با اروپا مایوس 
نم��وده و ایران به گفت وگوهای خود ب��ا اقتصادهای غربی 

پایان داده، شرکای اقتصادی خود را تغییر دهد.
دولت های ایاالت متحده یکی پس از دیگری توافقنامه های 
بی��ن المللی را پاره کرده اند و خروج آمریکا از برجام یکی 
از آنه��ا بود و پایبندی ایران ب��ه تمامی تعهداتش هم مانع 
از این اقدام غیر قانونی نش��د. اما وقتی ایران به این نتیجه 
رس��ید که س��ونامی تحریم های آمریکا شدیدتر از همیشه 
است، تصمیم گرفت  تعهداتش را وفق سازو کارهای تعبیه 

شده در خود سند برجام تقلیل دهد.
ته��ران طبق چارچ��وب بنده��ای ۲6 و 36 برجام به طور 
قانون��ی می تواند چنین تدابیری را برای اقدام متقابل وفق 
برجام اتخ��اذ کند و به مقامات اروپایی هم اطاع رس��انی 
کرده است. اما واضح است که 3 امضاکننده اروپایی برجام 
یعنی آلمان، فرانس��ه و بریتانیا که به صورت زبانی حمایت 
خ��ود را از برج��ام اعام کرده اند، بای��د در عمل هم برای 
کاهش فشار فاجعه اقتصادی ناشی از تحریم ها کاری انجام 
دهند تا ایران هم انگیزه ادامه توافق را داشته باشد. روسیه 
و چین هم که س��تون های همبس��تگی اورآس��یا به شمار 

می روند، از این موضع گیری ایران حمایت می کنند.
در عی��ن حال از لحاظ سیاس��ی منطقی نیس��ت که تصور 
ش��ود اروپایی ه��ا ناگهان جرات مقابله با ای��االت متحده را 
پی��دا می کنند. تصور در برلین، پاریس و لندن این بود که 
حتی اگر تهران از مزایای اقتصادی برجام بهرمند نشود هم 
باز نمی تواند از برجام خارج شود. اما ظاهرا لحظه مواجهه 
با حقیقت فرا رس��یده اس��ت. با توجه به اینکه برلین خود 
به هدف اقدامات خصمانه واشنگتن تبدیل شده، نمی توان 
انتظار داش��ت که آنگا مرکل، صدر اعظم آلمان اقدام قابل 
توجه��ی در مقابله ب��ا ایاالت متحده انج��ام دهد؛ برگزیت 
هم بریتانیا را فل��ج کرده؛ امانوئل ماکرون رئیس جمهوری 
فرانس��ه هم که با کاهش فزاین��ده حمایت مردمی از خود 
مواجه اس��ت، تهدی��د کرده که اگر ایران با محدودس��ازی 
برنامه موشکی خود موافقت نکند آن را تحریم خواهد کرد. 
ایران هرگز با بازرس��ی از تاسیس��ات موشکی خود موافقت 
نخواه��د کرد و این مس��اله هرگز بخش��ی از برجام نبوده 

است.
سه کشور اروپایی امضا کننده برجام از ایران نفت خریداری 
نمی کنند و به تحریم های مالی و انرژی ایاالت متحده تن 
داده اند و اینستکس یا ابزار مالی ویژه برای تجارت با ایران 
هم در عمل توانایی جایگزینی سوئیفت را نداشته است. با 
این حال و با درنظر گرفتن سیر تحوالت و تغییرات محیط 
بی��ن الملل، عایمی از تغییر رویک��رد اتحادیه اروپا و پای 
فش��ردن بر هویت مستقل خود، به چش��م نمی خورد. در 
ای��ن میانه آنچه بیش از هر چیز ب��رای ایران حائز اهمیت 

اس��ت، عملک��رد اروپا برای زن��ده نگه داش��تن یک توافق 
بین المللی)برجام( و به رخ کش��یدن اس��تقال خود فارغ 
از سیاس��ت های یکجانبه آمریکا اس��ت. ایران بیش از این 
نمی تواند منتظر اقدام عملی اروپا باش��د و قطعا گزینه های 
دیگ��ر پی��ش رو هر روز بیش��تر از قبل ب��ه مرحله اجرایی 

نزدیک می شوند.
باید اذعان کرد سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان 
چند هفته پیش و به بهانه آغاز گام پنجم هسته ای ایران که 
از این پس محدودیت هایی را در قبال غنی س��ازی، تحقیق 
و توس��عه نمی پذیرد، با فعال کردن مکانیس��م حل وفصل 
اختافات موس��وم به مکانیس��م ماشه، خواس��تار بازگشت 
ای��ران به تمامی تعهدات هس��ته ای خود ش��دند. در واقع، 
مکانیس��م ماشه جزئی از سازوکار توافق هسته ای است که 
در صورت اجرایی نش��دن تعهدات یک طرف، طرف مقابل 
می تواند بخش یا تمامی تعه��دات برجامی خود را متوقف 
کند. بر این اساس، طبق بندهای توافق هسته ای در صورت 
عملی نش��دن تعهدات هر یک از طرفین برجام، مشکات 
از طریق رایزنی ها در کمیس��یون مش��ترک برطرف خواهد 
ش��د. در صورت اینکه این مش��کات در ظ��رف مدت 1۵ 
روز برطرف نش��د، طرفین یا تصمیم به تمدید کمیس��یون 
مش��ترک خواهند گرفت یا اینکه پرونده به شورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد ارجاع خواهد ش��د که در این صورت 
ممکن اس��ت با بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران، 
برجام به نقطه پایان خود برس��د. بنابراین جوسپ بورل در 
تاش است که طرف های برجام را به پایبندی به این تعهد 
بی��ن المللی برگرداند. این اقدامات خصمانه تروئیکای اروپا 
علیه جمهوری اس��امی تازگی ندارد. م��ا نمی توانیم اروپا 
را منف��ک از آمریکا بدانیم ل��ذا بهترین اصطاح برای آنان 

جهان غرب است. . ایسنا 

گزارش

یک مفسر سیاسی اسپانیایی، سکوت رسانه ای غرب در برابر 
حضور مردمی ایرانیان پای صندوق های رای را دلیل عصبانیت 

و ناخرسندی غرب از اتحاد و انسجام ملت ایران دانست.
خیل س��ن بیس��نته اینیاکی گفت: در کشوری چون ایران، 
مردم به طور فعال در انتخابات حضور می یابند. این به معنی 
آن است که آنها به نظام حاکم اعتماد دارند که این می تواند 

به عنوان یک الگو برای سایر کشورهای جهان باشد.
اینیاکی افزود: وقتی مردم کش��وری در زیر فش��ار ش��دید 
و تحریم ه��ای ناعادالنه اقتص��ادی قرار دارن��د، در چنین 
شرایطی حضور پرشور پای صندوق های رأی به معنای آن 
اس��ت که این مردم به جهانیان ثاب��ت کرده اند رأی دادن 
یعنی شرکت در تصمیم گیری های کشور و این مسئله در 
پای صندوق های رأی متجلی می ش��ود. این یک هشدار به 
امپریالیس��م است و تأیید حمایت های مردم کشور است به 

معنای این که ما ثابت قدم ایستاده ایم.
ای��ن کارش��ناس رادی��و اس��پانیایی معاونت ب��رون مرزی 
صداوس��یما افزود: این یک ارزیابی کلی از حضور گسترده 
مردم در انتخابات است. نگاه از بیرون به چنین ملتی صرف 
نظر از آن کس��ی که انتخاب می کند، با احترام خواهد بود، 
چرا که این ملت در پابرجا بودن نظام حاکم نقش بس��زایی 
دارند و مش��ارکت آنها در ادامه اس��تقرار سیستم آزادی و 

دموکراسی است.
وی گفت: غرب ایران را به نقض دموکراس��ی متهم می کند. 
این در حالی است که ایران علی رغم آن که کشوری اسامی 
اس��ت ولی در آن اقلیت هایی چون زرتش��تیان، یهودیان و 
ارامنه در مجلس ش��ورای اس��امی این کش��ور نمایندگان 
خاص خود را دارند و کرس��ی های آنان در مجلس محفوظ 
اس��ت. حتی اگر آن ها از ش��رکت در انتخابات امتناع کنند 

کرسی های شأن در مجلس باز هم محفوظ خواهد ماند.
اینیاکی ادامه داد: وقتی در کش��وری چون ایران، مردم به 
طور فع��ال در انتخابات حضور می یابن��د این به معنی آن 
اس��ت که آن ها به نظام حاکم اعتماد و حق تصمیم گیری 
دارند همچنین نش��انگر آن اس��ت که س��طحی از مذاکره 
و گفت وگ��و در کش��ور وجود دارد و م��ردم خود را موظف 

می دانن��د که از کشورش��ان دفاع کنند و ب��رای همین در 
انتخابات شرکت می کنند.

اینیاک��ی اضاف��ه کرد: ای��ن می تواند یک الگو برای س��ایر 
کشورهای جهان باش��د. وقتی کشوری زیر بار فشار شدید 
اقتص��ادی و تحریم های اقتصادی ناعادالن��ه قرار دارد، در 
چنین ش��رایطی حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی 
به معنای آن است که این مردم به جهانیان ثابت کرده اند 
که رأی دادن یعنی ش��رکت در تصمیم گیری های کش��ور 
و این مس��ئله در پای صندوق های رأی متجلی می ش��ود. 
این یک هش��دار به امپریالیسم است. این یک ارزیابی کلی 
از حضور گس��ترده مردم در انتخابات اس��ت. نگاه از بیرون 
به چنین ملتی صرف نظر از آن کس��ی که انتخاب می کند، 

سرش��ار از احت��رام خواهد بود.وی در پای��ان گفت: امروزه 
شاهد آن هستیم که سیاست سکوت از یک سو و از سوی 
دیگر سیاس��ت دروغ پراکنی درباره واقعیت های موجود در 
ایران وجود دارد. همین اخبار کذب در مورد سیس��تم های 
انتخاباتی برخی از کش��ورها دیگر نظی��ر ونزوئا نیز گفته 
می ش��ود. سیس��تم انتخاباتی که در آن نظارت، حفاظت و 
بررس��ی آرا با دقت باالیی انجام می ش��ود. شمار زیادی از 
مردم ونزوئا در انتخابات ش��رکت می کنن��د و همواره در 
تمامی انتخابات دولت نظارت کاملی داش��ته اس��ت. با این 
حال می بینیم که قدرت های غربی انتخابات این کش��ور را 
زیر سوال برده اند. در نقطه مقابل می بینیم که امپریالیسم 
در برابر چنین مکانیسمی که به این شکل حضور مردم در 

انتخابات را تضمین می کند، س��کوت اختیار کرده اس��ت و 
همین حکایت از عصبانیت و ناخرس��ندی انها از مشارکت 

سیاسی مردم است.

مردممنطقهازپیشرفتایرانیهاروحیهمیگیرند
انقابی سرش��ناس بحری��ن با بیان اینکه م��ردم منطقه از 
پیش��رفت ایرانی ها روحیه می گیرند، گف��ت: حضور مردم 
ایران در میادین مختلف عاوه بر اینکه روحیه مردم س��ایر 
کش��ورهای منطقه را تقویت می کن��د موجب ایجاد انگیزه 

مضاعف در آنها می شود.
راشد الراشد اظهار داش��ت: حضور پرشور و گسترده مردم 
ایران در انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی روحیه مردم 

منطقه را تقویت کرد.
وی با بیان اینکه حضور گس��ترده مردم ایران در انتخابات 
استکبار جهانی را درهم  شکست، افزود: حضور مردم ایران 
در عرصه های داخل��ی و جهانی باعث تقویت روحیه جبهه 
مقاومت در تمامی نقاط جهان می شود و در نهایت استکبار 

جهانی را درهم می شکند.
الراش��د با تأکید بر اهمیت انتخاب��ات مجلس ایران تصریح 
کرد: انتخابات مجلس ش��ورای اسامی ایران از هر لحاظی 
برای منطقه حائز اهمیت و جایگاه ویژه ای است چرا که این 
حضور پرشور و پرشکوه مردم هیمنه دشمنان را شکست .

انقابی سرشناس بحرین با اشاره به تبلیغات منفی دشمنان 
ایران اس��امی بیان کرد: امروزه دشمنان ایران اسامی در 
راس��تای تبلیغات منفی تاش می کنند اما مردم سراس��ر 
ای��ران بای��د بدون توجه ب��ه این تبلیغات منفی دش��منان 
به وی��ژه در رأس آن ها آمری��کا و متحدان��ش در انتخابات 
حضور پرشوری از خود نشان دهند. وی اظهار کرد: حضور 
مردم ایران در میادین مختلف عاوه بر اینکه روحیه مردم 
س��ایر کش��ورهای منطقه را تقویت می کن��د موجب ایجاد 
انگیزه مضاعف در آنها می شود چراکه مردم منطقه با رصد 
پیشرفت های ایران کنار این همه موانعی که توسط آمریکا 
بر س��ر راه ایران قرار گرفته اس��ت  برای آینده خود امیدوار 

می شوند.  تسنیم 
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پیام انتخابات ایران برای غرب 
ناظران بین المللی پیرو مشارکت گروه های مختلف مردم در انتخابات مجلس مطرح کردند: 

دیپلمات با سابقه کشورمان با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف 
، اتفاق و پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت، گفت: بیشتر جنبه های روانی این موضوع 

مورد توجه است و غربی ها نیز قصد دارند در این زمینه بهره برداری کنند.
ابوالفضل ظهره وند دیپلمات با سابقه کشورمان ضمن تصریح بر اینکه قرار گرفتن 
ایران در لیس��ت سیاه، اتفاق و پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت، گفت: بیشتر 
جنب��ه های روانی این موضوع مورد توجه اس��ت و غربی ها نیز قصد دارند در این 
زمین��ه بهره برداری کنن��د. از 41 بندی که کارگروه ویژه اقدام مالی دارد و توصیه 
های ویژه آن، 3۹ بند آن را اجرا کرده ایم و تنها بابت س��ی.اف.تی و پالرمو ایران را 

در لیستی که به لیست سیاه معروف شده است قرار دادند.
وی اشاره کرد: با پذیرش بندها و مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی وضع کشور در 
ح��وزه اقتصادی و مبادالت بانکی بهتر نمی ش��ود و در حقیقت آن ها تاش دارند 

ای��ران را قورباغه پز کنند. کارگروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین دولتی اس��ت که 
چند کش��ور گروه هفت را تش��کیل دادند و ش��ورای حکام که اعضای اصلی آن را 
تش��کیل می دهند، 3۵ کش��ور و دو ناظر هس��تند. اگر ایران عضو ش��ورای حکام 
می شد، ایرادی به توصیه های این کارگروه نبود زیرا می توانستیم در تصمیم گیری 
ش��رکت کنیم. این دیپلمات با سابقه کشورمان بیان کرد: کارگروه ویژه اقدام مالی 
می گوید آنچه کنترل نظام بین الملل اعام می کند، باید انجام ش��ود و کشورهایی 
مانند ایران که با اهداف این س��ازمان ناسازگار هستند را تحت فشار و کنترل قرار 
می دهند و نقطه انتهایی این کنترل فروپاش��ی از درون اس��ت. وی به توصیه های 
کارگ��روه ویژه اقدام مالی اش��اره و بیان کرد: توصیه هایی ک��ه این کارگروه تجویز 
می کند، کشور با کشور فرق می کند. تا زمانی که مقررات را نپذیریم هیچ الزامی به 

رعایت این توصیه نامه ها نداریم و فقط فشار می آورند.  صداوسیما  

ظهرهوند

لیست سیاه اف.ای.تی.اف پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت

یککارشناسروابطبینالمللمطرحکرد:

امکانات و ناتوانی های اروپا برای نجات برجام


