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آمریکا به جای اتهامزنی پاسخگوی جنایات خود در یمن باشد
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اتهام زنیهای بیاس ـ ـ ــاس وزیر خارجه آمریکا
علیه کشورمان درخصوص اتهام تش ـ ـ ــدید تنش در یمن اظهار کرد :آمریکاییها
اکنون به جای پاس ـ ـ ــخگویی به جنایتهای ششساله خود در یمن نمیتوانند در
مقام مدعی علیه دیگران اتهامات بیاساس مطرح کنند.

داخلی /خارجی

س ـ ـ ــعید خطیبزاده افزود :دولت جدید آمریکا در حالی ادع ـ ـ ــای تالش برای پایان
دادن جنگ یمن را دارد که تاکنون ش ـ ـ ــاهد اقدامی عملی برای توقف تجاوز ائتالف
سعودی نبودهایم و این دولت همچنان در مسیر غلط مواضع دولت پیشین در
نادیدهگرفتن واقعیتهای یمن ادامه داده و به چند مانور سیاسی در این راستا

اکتفا کردهاند.
وی گفت :همواره تاکید داشـــــــتهایم هیچ راهحل نظامیای برای بحران یمن وجود
ندارد و در همین راستا پیشنهاد راهحل چهار مادهای جمهوری اسالمی ایران که
ابتدای جنگ مطرح شد همچنان بهعنوان راهحل اساسی پابرجاست / .ایرنا

خبر

توافق درباره استرداد پولهای
ایران از كرهجنوبی

معایب بیشتر از محاسن

تکلیف نهایی دو الیحه
 FATFفروردین 1400
مشخص میشود

وزی ـرخــارجــه دربـ ــاره آخــریــن وضـعـیــت پــولهــای
بلوكه شده ایران در كرهجنوبی گفت :مكانیزمها
و سازوكارها مورد توافق قرار گرفته است ،اما ظاهرا
كرهایها هنوز مجوزهای الزم را دریافت نكردهاند
از این رو اعالم میكنند پیگیر موضوع هستند.
م ـح ـم ـدجــواد ظــر یــف اف ـ ــزود :هـفـتــه گــذش ـتــه با
وزیرخارجه كرهجنوبی به درخواست وی گفتوگو
داشتم که وز یــر جمهوری كــره بیان كــرد حداكثر
تــاش خــود را بــرای بــه نتیجه رســانــدن موضوع
میكنند ،ما هم از جانب خــود در حــال پیگیری
هستیم.
وی ب ـیــان كـ ــرد :از نـظــر ایـ ــران در ی ــاف ــت م ـجــوز از
آمریكاییها غیر ضروری است اما با این حال طرف
كرهای تالش دارد كه مجوزها را از آمریكا برای آزاد
كردن پولهای بلوكه شده ایران در كره دریافت
كند /.خانه ملت

آیت ا ...محسن مجتهد شبستری
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

همه چیز درباره داغ شدن دوباره ماجرای  FATFو مواضع موافقان و مخالفان
تصویب این الیحه

توجیه کمکاری پشت دیوار
«افایتیاف»

تاثیر قطعنامه علیه ایران
در مذاكرات برجام

آذر امسال بود كه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به

گروه
سیاسی

پس از آن ،معاون حقوقی رئیسجمهوری از موافقت رهبری با تمدید مهلت
بررسی لوایح باقی مانده خبر داد .از آن روز چند ماهی میگذرد و طی این روزها

رئـیــس دفـتــر رئـیـسجـمـهــوری گـفــت :قطعنامه
انتقادی علیه ایران در آژانس ،به نوع مذاكرات ما
در برجام و تعامل با آژانس تاثیر میگذارد و تا دیر
نشده باید اصالح شود.
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت
با بیان اینكه قطعا این قطعنامهای كه به قول
خودشان خیلی از بندهای آن را برداشته و نرم
كــردهانــد؛ غیر سازنده تلقی میشود ،ادامــه داد:
كشورهای اروپایی و آمریكا یك اقدام روشن انجام
دهند و بعد از راستیآزمایی ما هم تعهدات را انجام
میدهیم .وی همچنین گفت :رئیسجمهوری به
وزرای كشور و اطالعات در مورد پیگیری حادثه
س ـ ــراوان دس ـتــور دادن ـ ــد .اص ــل ق ـصــه در طــرف
پاكستان انجام شده بود و پیامدهای آن در این
طرف اتفاق افتاد /.فارس

با توجه به اتمام بررسی این لوایح در كمیسیون مشترك مجمع تشخیص
مصلحت نظام باز حرف و حدیثها در مورد این لوایح به اوج خود رسیده است ،حتی طی روزهای اخیر
برخی رسانههای دولتی با نقلقولهایی از بعضی اعضای مجمع ،تالش كردهاند فضای مجمع را نسبت
به لوایح پالرمو و سیافتی مثبت نشان دهند .این در حالی بود كه محسن رضایی روز گذشته و در یك
نشست خبری از تعیین تكلیف نهایی این دو الیحه در جلسات فروردین  ۱۴۰۰خبر داد.

هیاتی از وزارت كشور
و مجلس راهی سراوان شد

معاون امنیتی وزیر كشور از اعــزام هیاتی از این
وزارتخانه و مجلس برای بررسی حادثه سراوان در
استان سیستان وبلوچستان خبر داد.
ســردار حسین ذوالفقاری با بیان اینكه پس از
وقوع حادثه سراوان فضاسازی از سوی معاندان و
با هدف تحریك مردم بلوچستان انجام شد ادامه
داد :متأسفانه در منطقه كورین زاهدان كه پیش
از این نیز تحركاتی در آن سابقه داشته درگیریها
و تعرضاتی پیش آمد كه منجر به شهادت یكی از
مأموران شد و همین موضوع با جوسازی برخی از
افراد ادامه پیدا كرد.
وی با بیان اینكه خوشبختانه با هوشیاری مردم
بلوچستان در حال حاضر وضعیت در این منطقه
آرام است ،گفت :امیدواریم با طر حهای پیشنهادی
دولــت و طــر حهــای حمایتی كه وجــود دارد دیگر
شاهد بروز چنین مسائلی نباشیم.
معاون وزیر كشور همچنین درباره حمله یكی از
گروهكهای تروریستی موسوم به جیشالعدل به
خودروی حامل مرزبانان در سراوان نیز گفت :از
گذشته تاكنون هراز گاهی گروهكهای تروریستی
تحر كهای ا یــن چنینی را در ا یــن مناطق انجام
میدهند كه یكی از این تحركات نیز روز سهشنبه
بود كه متأسفانه به یكی از خودروهای مهندسی
سپاه تعرض كــرده و منجر به زخمی شــدن یكی
از افــراد شد .سرنوشت یك نفر دیگر نیز معلوم
نیست و ما در حال بررسی این موضوع هستیم
اما بعید است او ربوده شده باشد /.ایسنا

رهبری درباره افایتیاف و درخواست بررسی مجدد گفت كه مدت كوتاهی

تا زمانی كه
تحریمهای
غیرقانونی
و ظالمانه برقرار
است ،پذیرش این
كنوانسیونها
به صالح نیست
و راه تنفس در
شرایط تحریمی را
میبندد

مطرح شدن دوباره افایتیاف را میتوان منطبق
با متغیرهای سیاسی دانست كه با توجه به شرایط
سیاسی و عوض شدن دولت ترامپ و روی كار
آمدن جو بایدن همراه دانست.
در این میان حسن روحانی رئیسجمهوری كه
در مقاطع مختلف از لزوم اجرای تصویب لوایح
افایتیاف میگوید ،دیروز نیز در جلسه هیات
باز در این مورد سخن گفت.
وی در بخشی از سخنان خــود اعـضــای مجمع
تشخیص مصلحت نظام را افراد دلسوزی دانست
كه رهبر معظم انقالب به آنها حكم داده است
و بیان كــرد« :افایت ـیاف هیچ ربطی به برجام و
تحریم ندارد .تحریم باشد و نباشد ،این لوایح الزم
است .تحریم نباشیم ،الزمتر است .برجام باشد
یا نباشد ،این لوایح الزم است .این لوایح ربطی
به برجام ندارد».
این سخنان روحانی در حالی است كه بسیاری از
اقتصاددانان و كارشناسان این موضوع را قبول
ندارند .مجتبی ذوالنوری رئیس كمیسیون امنیت
ملی مجلس معتقد است با توجه به اینكه در
حال حاضر تحریم هستیم و مبادالت اقتصادی
ما از طریق دور زدن تحریمها امكانپذیر میشود،
پــذ یــرش كنوانسیو نهای پالرمو و سـیا فتــی
طبیعتا مشكالت ما را بیشتر خواهد كرد .تا زمانی
كه تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه برقرار است،
پذیرش این كنوانسیونها به صالح نیست و راه
تنفس در شرایط تحریمی را میبندد.
همچنین محسن رضایی دیروز در نشست خبری
با بیان اینكه دولت تاكنون تضمین نداده كه اگر
لوایح مرتبط با افایتیاف تصویب شودFATF،
عضویت ما را خواهد پذیرفت یا خیر ،گفت« :بحث

این است كه اگر شما این دو اهرم دیپلماسی را از
كشور گرفتید ،آیا چنین تضمینی از طرف مقابل
گرفتهاید كه آنها را قانع كند ایران عضو افایتیاف
شود؟ ما این سوال را به صورت كتبی به دولت
ارسال كردیم و خواستار جواب كتبی دولت شدیم.
امیدواریم دولت صریح و واضح جواب دهد».
عضویت همه كشورها در افایت ـ ـیاف بخش
دیگری از اظـهــارات دیــروز رئیسجمهوری بود،
حـســن روحــانــی گـفــت« :افایتـ ـ ـیاف یــك گــروه
ویــژهای است كه اقداماتی درخصوص مسائل
مالی و تراكنشها انجام میدهد .همه كشورها
در آن هستند .اگر بد است ،چطور در آن حضور
دارنــد .همه اتحادیه اروپــا در آن هستند .همه
شرق ،روسیه و چین ،تركیه و همسایگان ما در
آن هستند .چطور میشود همه دنیا نسبت به
آن اجماع داشته باشند و همه تالش میكنند،
رتبه باالتری در این گروه مالی به دست آورند و ما
تماشا میكنیم؟»
ایــن سخنان روحــانــی در حــالــی اســت كــه بــا یك
جستوجوی مختصر اینترنتی میتوان دید كه
بهجز ایران كشورهای دیگری نیز عضو نیستند.
در همین ارتباط مهدی
طــغــی ــان ــی ،س ـخ ـن ـگــوی
كمیسیون ا قـتـصــادی
هم به جامجم میگوید:
«باید در نظر گرفت كه
تنها ا یـ ــران نیست كه
هنوز به افایتیاف نپیوسته ،بلكه برخی دیگر
از كشورها هم براساس مصالح و منافع خود از
پــذیــرش الـحــاق بــه ایــن كنوانسیون خــودداری
كردهاند».

بی تاثیر بودن حق شرط

وی با بیان اینكه البته بسیاری از كشورهای دیگر
هم اقدام به پیوستن به این پیمان كردهاند ،در
عین حال میافزاید« :اما این نباید عاملی برای
الحاق ما به افایتـیاف باشد ،چون بحث ما با
دیگر كشورها متفاوت است .از این جهت كه هیچ
كشوری مثل ایران تا این اندازه درگیر تحریمهای
پی در پی ،متنوع و ثانویه نشده است».
رئیسجمهوری در قسمت دیگری از سخنان
دیروز خود در ارتباط با افایتیاف با بیان اینكه
همه باید با مــردم واضــح صحبت كنند ،تصریح
كرد« :وقتی عدد ریسك كشور از شش به هشت
میرود ،یعنی مردم باید از جیبشان بیشتر پول
دهند و برای نقل و انتقاالت مالی ،پول بیشتری
باید پرداخت كــرد .باید بدانیم تمام كشورهای
دوسـتمــان كه با ما كــار كــرده و حتی كــار بانكی
محدود دارند ،میگویند اگر به افایتیاف ملحق
نشویم ،ارتباطات بانكی ما قطع میشود و این
یعنی ما به قرن پیش برگردیم».
بحث قطع شــدن ارتباطات بانكی همواره یكی
از دغدغههایی اســت كــه حامیان افایتــیاف
مطرح میكنند ،این در حالی است كه این موضوع
ارتباط چندانی با افایتیاف ندارد و با راهكارهای
داخـلــی مـیتــوان مشكالت را حــل كــرد .از سوی
دیگر طبق بررسیهای صورتگرفته درباره ارتباط
افایتیاف با تحریمهای آمریكا ،مشخص شده
است كه افایتیاف در راهبرد تحریم آمریكا ابزاری
مهم است ،از این جهت كه بتواند عمق نفوذ و
تاثیرگذاری تحریمها را در داخل كشور افزایش
بــدهــد .اسـنــاد متعددی از وزارت خــزان ـهداری و
خارجه آمریكا نشان میدهد هدف ایاالت متحده
از اجرای استانداردهای افایتیاف از سوی ایران
این است كه بتواند اقتصاد ایران را برای وزارت
خزانهداری آمریكا شفاف كند و اشراف بیشتری
برای نهادهای آمریكایی نسبت به اقتصاد ایران
فراهم كند.
در طــول ایــن مــدت حامیان افایتــیاف راهكار
حل اغلب مشكالت كشور را به تصویب لوایح
گره زدهاند.
به عنوان مثال وزیر سابق راه و شهرسازی ادعا
كــرده بــود كه افایتـ ـیاف مانع ق ــرارداد ایرباس
بــا ایـ ــران اس ــت ،در حــالــی كــه قــائ ـمم ـقــام وی و

یكی دیگر از تاكیدات حامیان پیوستن ایران به افایتیاف این است كه میگویند جمهوری اسالمی میتواند در موضوع تعریف و تفسیر «تروریسم
و مصادیق آن» از «حق شرط» همان حق «تحدید تعهد» استفاده كند ،این ادعاها در حالی است كه با توجه به قوانین موجود در ساختار افایتیاف
در تعریف «تروریســم» ،هیــچ عضوی اجــازه تعیین حق شــرط برای ایــن ســازمان را نــدارد .بنابراین در صــورت عضویــت در افایتیاف ،بایــد تعریف و
مصادیقتروریســم این كارگــروه غربــی را قبول كنیــم و به آن احتــرام بگذاریــم! بهعبارتدیگــر باید توصیههــای افایت ـیاف مبنی بر اقــدام متقابل و
اعمال تحریم علیه اشخاص ،موسسات و شركتهای ایرانی كه در لیست تحریمها قرار دارند را موبهمو اجرا كنیم!
در همین ارتباط علیرضا ســلیمی ،عضو هیاترئیســه مجلس به جامجم گفت« :حق شــرط در افایتیاف قابل پذیرش
نیســت ،چرا مشــاوران حقوقی مــاده ۱۹و ۲۰و  ۱۸كنوانســیون حقوق معاهــدات كه بهصراحت حــق تحفظ را منــع میكند،
بازگو نكردهاند .نگاه سیاسی به یك موضوع حقوقی اشتباهی فاحش است».
وی با بیان اینكه حق شــرط در قراردادهای بینالمللــی همچون افایتیاف نافذ نیســت ،گفت« :برخی از كشــورها حق
شرط گذاشته بودند اما این نهاد آن را نپذیرفت چراكه حتی اگر یك كشــور عضو نیز این حق شرط را نپذیرد مورد پذیرش
قرار نخواهد گرفت ،بهعنوان مثال مصر حق شرط قائل شد اما آنها نپذیرفتند».
سلیمی همچنین با بیان اینكه به نظر میرســد دولت بهدنبال فرافكنی اســت گفت« :دولتیها به دلیل اینكه نتوانستهاند از عهده حل مشكالت
اقتصادی كشور برآیند بهدنبال فرافكنی هستند تا علت عدم موفقیت خود را به موضوعات دیگری از جمله عدم تصویب این لوایح ارتباط دهند».

پیوستن به افایتیاف به نظر میرسد هم منافعی دارد
و هم معایبی ،اما بررسیها نشان میدهد ضرر پیوستن
به آن بیشتر است .البته طر ح این موضوع كه بسیاری از
كشورهای دنیا آن را پذیرفتهاند و اگر به ضرر آنها بود چنین كاری نمیكردند ،شاید چندان
وجهی نداشته باشد .به دلیل اینكه عمده كشورهای اصلی عضو این كنوانسیون
جزو دستاندركاران اجرایی هستند و آنها قصد دارند بهویژه در مورد ایران ،باتوجه
به مسائل و مشكالتی كه درحوزه تحریم و مسائل مالی داریم ،اطالعاتی كسب كنند.
اشراف بر این اطالعات ممكن است باعث تحریمهای بیشتر شود .از آن جهت كه ما
راهكارهایی را برای دور زدن تحریمهای ظالمانه در پیش گرفتهایم .طبعا پیوستن ما
به افایتیاف میتواند باعث اشراف اعضای اصلی افایتیاف نسبت به راهكارهای
دور زدن تحریمها باشد .در عین حال برخی دستاندركاران دولتی هم به موضوع حق
تحفظ و حق شرط برای پیوستن به افایتیاف اشاره میكنند .این شرط و شروطها
البته براساس قوانین بینالملل اثر و ثمری ندارد ،از این جهت كه باالخره كشورها یا
به كنوانسیون میپیوندند یا نمیپیوندند .در اینجا گذاشتن شرط و شروط براساس
مقررات بینالمللی معنایی ندارد .طر ح برخی از موضوعات هم مبنی بر اینكه حال
افایتیاف را تصویب كنیم و زمان اجرایی كردن آن را موكول به رفع تحریمها كنیم،
باز هم از نظر سابقه قوانین بینالملل قابل پذیرش نیست.
مسوول مذاكره با ایرباس در سال  1395گفته
بود افایت ـیاف ربطی به قراردادهای بوئینگ و
ایرباس ندارد.
سـخـنـگــوی دول ــت نـیــز در دیمـ ــاه س ــال جــاری
مشكالت مربوط به واردات واكسن كرونا را به
افایت ـیاف گره زد و طولی نكشید كه این ادعا
توسط وزیر بهداشت دولت تكذیب شد.
البته در طول این مدت دولتیها همیشه عدم
اجرای توافقهای همكاری با چین و روسیه را به
وضعیت ایران در رابطه با افایتیاف ربط دادهاند،
در حالی كه تاكنون حتی یك اظهار رسمی از سوی
مقامات چین و روسیه مبنی بر ضرورت تعامل
ایران با افایتیاف مطرح نشده است.
همچنین ا ظ ـهــار ن ـظــر هــا یــی از س ــوی حــا مـیــان
افایت ـیاف مطر ح میشود ،مبنی بر اینكه در
صــورت عــدم تصویب حتی كشورهای دو ســت
مانند چین و روسیه نیز با ما همكاری نخواهند
كرد.
در همین ارت ـبــاط محسن رضــایــی در نشستی
خ ـبــری و در پــاســخ بــه ای ــن ادع ــاكــه كـشــورهــای
همكار و دوست ما مثل چین و روسیه گفتهاند
اگر به افایتیاف نپیوندید ،با مشكالتی مواجه
میشویم ،گفت« :اخیرا همتی و ظریف این موضوع
را مطر ح كردهاند و عــدهای كه مخالف پیوستن
هستند ،گفتهاند چنین چیزی نیست ،این حرفی
كه میزنید برای پیوستن به افایتیاف است».
حتی در ســال گذشته ،كــار نـكــردن اینستكس
هــم بــه افایت ـ ـیاف ربــط داده شــد؛ در حالی كه
اینستكس یك كانال مالی نیست و پولی از طریق
آن انتقال پیدا نمیكند.

عملیات رسانهای دولت

در این میان رسانههای حامی دولت نیز تالش
بسیاری در ارتباط دادن میان مشكالت اقتصادی
كشور با عدم تصویب لوایح دارند ،به نظر میرسد
یكی از ویژگیهای ارگانهای رسانهای حامی دولت
این است كه فار غ از هر مشكلی كه جامعه دارد،
رفع هر معضلی را به برجام و پیوستن جمهوری
اسالمی ایران به افایتیاف نسبت میدهند .در
شرایطی كه مردم با مشكالت اقتصادی و از دست
دادن شغل به دلیل شرایط كرونا و ...دست و
پنجه نرم میكنند ،این رسانهها ادعا میكنند كه
مشكل مردم ،عدم پیوستن به افایتیاف است.
در همین ارتباط یكی از این رسانهها كه همواره
در مقاالت ،گزارش و گفتوگوهایی خود راهكار
اصلی را پیوستن به افایتیاف میداند ،سعی در
القای این موضوع دارد كه نباید درخصوص برخی
فشارها و تحریمها خونسردی را از دست داد و
لزومی ندارد كه با خودزنیهای غیرضروری از قبیل
قهر با لوایح افایتیاف زمینه لبریز شدن كاسه
صبر استراتژیك را فراهم كرد ،چون در این صورت
در پــی اقــدامــات و اظـهــارات نسجیده كه بهزعم
جریان رسانهای دولت ،همان طر ح موضوعاتی
از قبیل ب ـیــان دالی ــل نـپــذیــرفـتــن افایت ـ ـیاف
اسـ ــت ،شــرایــط بـ ــرای بــه ــرهب ــرداری مـتـفـكــران و
دستگاه تبلیغاتی جریانهای ضدایرانی در عرصه
بینالمللی فراهم خواهد شد.

تکمیل پازل تحریمی آمریکا

حامیان افایتیاف پس از روی كار آمدن دولت
جدید آمریكا ،با این توجیه كه بایدن به دنبال
احیای برجام است ،هرگونه رفتار تنشزا را نافی
لغو تحریمها دانسته و در همین راستا معتقدند
ایران باید با تصویب لوایح مرتبط با افایتیاف
راه را برای لغو تحریمها هموار سازد.
ایـ ــن ادعـ ــا در حــالــی اسـ ــت ك ــه بـ ـهزع ــم بــرخــی
اقــتــص ــاددان ــان افایتـ ـ ـ ـیاف صــرفــا چ ـمــاق و
اسلحهای در دست آمریكا و اروپا برای دقیقتر

ك ــردن ف ـشــارهــای اق ـت ـصــادی اس ــت و حـتــی با
تصویب آنها راههــای دور زدن تحریمها نیز لو
داده شــده و باعث فشار معیشتی بیشتر به
مردم خواهد شد.
در ه ـم ـیــن راسـ ـت ــا روز س ـهش ـن ـبــه  195ن ـفــر از
نمایندگان مجلس در بیانیهای تأكید كردند كه
پذیرش قواعد افایت ـیاف بهویژه عضویت در
كنوانسیون پالرمو و سیافتی ،درواقع تكههای
تكمیلكننده پازل تحریمیآمریكا و شرطیسازی
اقتصاد ایران است.
در این نامه خطاب به مجمع تشخیص مصلحت
نظام آمده است« :همزمان با اجرای برجام توسط
ایران ،فشارهای پنهان و آشكاری بر كشور وارد
آمد تا یكی دیگر از خواستههای نظام سلطه یعنی
«قواعد گروه اقدام ویژه مالی» ( )FATFپذیرفته
ش ــود .در ای ــن زم ـی ـنــه ،بــرخــی تـصـمـیـمگـیــران و
سیاستگذاران كشور گویا دچار خطای محاسباتی
شدند چرا كه نقض برجام و دستاورد «تقریبا هیچ»
آن را به دستاویز جدید غربیها یعنی افایتیاف
گره زدهاند ،نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام».
سخنگوی كمیسیون ا ق ـت ـصــادی مجلس در
همین زمینه به جامجم گفت« :اساسا پیوستن
به هر پیمانی باید خاصیت و فوایدی برای بهبود
شــرایــط اقتصادی داشـتــه باشد یــا عاملی بــرای
ارتقای تعامالت میان كشورهای باشد .این در
حالی است كه به نظر نمیرسد ایران با پیوستن
به افایتـیاف به چنین نتایجی برسد .با توجه
به شرایط جمهوری اسالمی ایــران پذیرش این
كنوانسیون و الحاق به آن ،وضعیت را بدتر میكند
كه بهتر نمیكند».
وی افــزود« :از این جهت كه باالخره با توجه به
شــرایــط تحریمی كـشــور  ،مــا مجبوریم كــه بــرای
مقابله با تاثیرات تحریمها روشهای غیررسمی
را در مبادالت به كار ببریم و راههایی را برای دور
زدن تحریمها پیدا كنیم .الحاق به كنوانسیون
مانعی جدی بر سر راه دور زدن تحریمها است و
این مساله حتما باعث خواهد شد كه وضعیت
اقتصادی مردم بدتر شود .بنابراین وقتی خروجی
پیوستن به افایتیاف تحت فشار قرار گرفتن
بیشتر مردم باشد ،اصال شرایط برای الحاق به
آن مناسب نیست .وضعیت زمانی تغییر پیدا
خواهد كرد كه تحریمها برداشته شود و آن وقت
است كه میتوان در مورد پیوستن یا نپیوستن
به افایتیاف براساس مصالح ملی اقدام كرد.

تضمینی برای پذیرش عضویت ایران
وجود دارد؟

از سوی دیگر به اعتقاد برخی باید به این موضوع
هم توجه كرد كه در حال حاضر نیز بهرغم اینكه
جمهوری اسالمی مشغول اجرای  39بند از  41بند
افایتیاف است ،چه وجوه مثبت و سودی برای
كشور داشته است؟ حال كه بیش از  ۹۵درصد این
موارد در حال اجراست ،چه اتفاق مثبتی رخ داده
كه موارد باقیمانده را نیز قبول كنیم؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست
خبری با بیان اینكه ما از دولت میخواهیم بهطور
واض ــح و صــر یــح بگوید كــه آیــا تضمین میكند
عضویت ایران در افایتیاف مورد پذیرش قرار
بگیرد ،گفت« :این نگرانی از آن جهت است كه
از  ۴۱توصیه افایت ـیاف ،فقط دو توصیه عملی
نشده ،اما برخی مواردی كه عملی كردهایم را آنها
نپذیرفتهاند.
از طرف دیگر همواره با توجه به عهدشكنیهایی
كه غربیها در برخورد با ایران و در مقاطع مختلف
كه موضوع برجام از همه ملموستر است ،شاهد
بودهایم حال با چه ضمانت و تضمینی میتوان
بــه وع ــدهه ــای دوب ـ ــاره آن ـهــا از جـمـلــه در مــورد
افایتیاف اعتماد كنیم؟

