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امروز 18 اردیبهش��ت برابر اس��ت با س��الروز 
اع��ام خروج یک جانبه آمری��کا از برجام و به گفته 
آمریکایی ها سرآغازی برای اجرای  آنچه تحریم های 
فلج کننده و تسلیم ساز نامیده اند. اکنون یک سال از 
آن زمان می گ��ذرد و مروری بر آنچه در این دوران 
گذشته می تواند چراغ راهی باشد برای آینده و آنچه 

از امروز می تواند مورد توجه همگان باشد. 
پ��س ازتوافق برج��ام و ص��دور قطعنامه۲۲۳1 
ش��ورای امنیت مقرر ش��د، کش��ورها تعهداتی را به 
صورت متقابل در دس��تورکار ق��رار دهند. با تغییر 
سیاس��ت آمریکا و خروج این کش��ور از برجام و در 
پیش گرفتن رویکرد »فشار حداکثری« به جمهوری 
اس��امی علی رغم پایبندی ای��ران به تعهدات خود، 
مجموعه تحریم های اقتصادی و بخشی از تحریم های 
هس��ته ای را که متعه��د بودند بردارن��د به صورت 
یکجانبه مجددا بازگرداندن��د. هر چند که اوباما نیز 
با تمدید آیس��ا یا همان تحریم های 10 س��اله ایران 
نشان داد که آمریکا را تعهدپذیری معنایی ندارد اما 
آمریکای دوران ترامپ ابعاد دیگر این تحریم ها را اجرا 
کرد و اخیرا از قرار دادن سپاه در لیست تروریست ها 
و نیز پایان ممنوعیت نفتی برای خریداران نفت ایران 
و اخیرا از پایان معافیت همکاری هس��ته ای با ایران 
گفته است. مروری بر کارنامه آمریکا نشان می دهد 
ک��ه این کش��ور با خروج از برج��ام و اعمال رفتاری 
تحریمی تصور برتری بر ایران را داشت اما با مقاومت 
ایرانیان ناکام مانده و نتوانسته زیاده خواهی خود را به 

ملت ایران تحمیل سازد. 
علی رغم گذش��ت یک سال از خروج آمریکا از 
برجام و فرصتی که ایران به درخواست اروپا، چین 
و روس��یه به دیپلماسی داد دولت آمریکا نه تنها به 
ریل تعهداتش باز نگشت بلکه با استفاده از ابزارهای 
مختلف فش��ار همه جانبه به ایران را تشدید نمود. 
شرایط آمریکا به لحاظ پرونده های سیاست خارجی 
بس��یار ش��کننده و نامناسب اس��ت. سیاست های 
آمریکا علیه ونزوئا، کره شمالی، سوریه، یمن و... به 
شکس��ت انجامیده و هیچ دستاوردی در این زمینه 
حاصل نش��ده است. سیاست آمریکا علیه ایران نیز 

همین سرنوشت را خواهد داشت.
در این میان فعالیت های هسته ای ایران همواره 
تحت نظارت آژانس اس��ت و ادعای رویکرد مخفی 
ای��ران ادعایی واهی و غیرقابل ب��اور برای جهانیان 
است و لذا س��کوت آژانس در برابر خلف وعده های 
آمریکا و اروپا جای تام��ل دارد در حالی که آژانس 
هم��واره ب��ر ماهیت صلح آمی��ز هس��ته ای ایران و 

پایبندی برجامی ایران تاکید دارد. 
نکته مهم آن است که در شرایط کنونی ایران 
باید نشان دهد که همانگونه که به اجرای تعهداتش 
پایبند است در قبال بدعهدی، وقت کشی و فریب، 
ش��دت عمل داشته و اجازه نمی دهد رویکرد فشار 
و امتیازگیری برای وادارس��ازی و تس��لیم در برابر 

زیاده طلبی محقق شود. 
بطور قط��ع این چرخه در نقطه ای باید متوقف 
ش��ود. در مرحل��ه اول نیز بایس��تی از ظرفیت های 
داخل برجام برای این منظور اس��تفاده گردد. ایران 
ح��ق دارد که در برابر هر قدم منفی آمریکا اقدامی 
صورت دهد و تاکنون نیز نه از روی ترس بلکه برای 
تعهدپذیری اش بر حفظ برجام تاکید داشته است . 
حضور ایران در برجام نباید این توهم را در آمریکا و 
اروپا ایجاد کند که اقداماتشان بدون واکنش خواهد 
ماند. طبق بن��د ۳6 برجام در صورت عدم پایبندی 
طرف مقابل به تعهدات، »حق ایران« است که توقف 
کلی یا جزیی تعهدات خود را پیگیری نماید.با توجه 
به خروج امریکا از برجام و بدعهدی و فرصت سوزی 
طرف های اروپایی الزم اس��ت به منظور بازگرداندن 
انه��ا به ریل تعهدات قانونی از طرفیت پاراگراف ۳6 

به صورت هوشمندانه استفاده شود.
در این بین، اف��کار عمومی داخلی بر حقانیت 
ای��ران و عمل ب��ه تعهداتش وقوف کامل داش��ته 
وبدعهدی، زورگوی��ی وبرخوردهای غی��ر قانونی، 
تندروهای آمریکایی را ب��ر نمی تابد. انتظار جامعه 
واکنش هوش��مندانه، مدبران��ه، قاطع و اثرگذار در 
براب��ر اقدام��ات خصمانه آمریکا و نی��ز عدم تعهد 
پذیری اروپاست. این حقیقت انکار ناپذیر است که 
تحریم های آمریکا اقدامی ضد بشری است چنانکه 
گزارش��گر شورای حقوق بشر س��ازمان ملل متحد 
تأکی��د کرده تحریم های آمریکا علیه ونزوئا، ایران 

و کوبا نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود.
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تکرار تهدید امریکا برای آغاز جنگ با ایران؛

ناله ای از سر استیصال
ایران، ایستاده در خلیج فارس، بدون عقب نشینی

دو سال مانده به پایان یک مدیریت پرخسارت؛
عاقبت خیال بافی های سیاسی »دولت کوپنی« است

دولت یازدهم را باید به عنوان دولت وعده ها نامگذاری کرد. دولتی که در موارد 
مهم با وعده و رویافروشی کشور را اداره  کرد. روند دولت یازدهم به این نحو بود که 
ابتدا با تخریب دولت پیشین و دادن وعده های مختلف نظر افکار عمومی را به سوی 
خود جلب کرد. دولت در این عرصه س��عی ک��رد که افکارعمومی را متقاعد کند که 
راه پیش��رفت باز کردن درها به سوی دنیا آنهم دنیای غرب است. وگرنه دروازه های 

پیشرفت و ارتباط بین المللی و تجاری ایران با کشورهای مختلف بسته نبود.
پس از مدتی با وعده های مکرر و مذاکرات طوالنی مدت با اس��تفاده از دیپلماس��ی 
خنده برجام متولد شد. در این زمان بود که برخی از هئیت های تجاری خارجی به ایران 
آمدند تا اوضاع و احوال کشورمان برای سرمایه گذاری را به قول خود بسنجند اما اصل 
موضوع رضایت نامه آمریکایی برای ورود و سرمایه گذاری به ایران بود. اگر در این زمان 
به هتل های چند ستاره تهران سری می زدید حضور هئیت های تجاری غربی را به وضوح 
مشاهده می کردید. اما بیشتر از اینکه این سفر یک سفر کاری برای آنان محسوب شود 
یک تور تفریحی به اسم تجارت و سرمایه گذاری بود. اما با وجود بازی های غربی و حضور 

پرطمطراق این هئیت ها در پایتخت اتفاق خاصی در این عرصه روی نداد.
برجام در حوزه احقاق وعده های مختلف شکست خورد. در زمان »باراک اوباما« هم 
بانک های بزرگ اروپایی هراس و واهمه داشتند که با ایران وارد تراکنش مالی شوند و در 
این زمان بود که محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به دنبال »نامه آرامش بخش« 
برای بانک ها از همتای آمریکایی وقت خود بود. موضوعی که در آن زمان هم به سرانجام 
نرس��ید. به قولی با این روند ب��ر خاف قولی که دولتمردان ایران دادند با برجام س��د 

تحریم ها نشکست و آمریکایی ها سعی کردند زنجیره  تحریم های ایران را حفظ کنند. 
موضوعی که حاال رئیس جمهور در سالگرد گرامی داشت روز معلم به آن اینگونه 
اشاره می کند: »فروش نفت ما در روز 1 میلیون بشکه اضافه شد و در عرض چند ماه به 
باالی ۲ میلیون بشکه نفت رسید. توانستیم بازار نفت که خیلی ها می خواستند نگذارند 
را بگیریم. همه ش��رکت ها به ایران هج��وم آوردند، آنقدر صف بود هتل های تهران جا 
نبود، عده ای که مخالف برجام بودند نیز خیلی عصبانی بودند و شب خوابشان نمی برد 

و می گفتند که چرا این همه به تهران می آیند و صف بستند مگر چه خبر است؟«
اما جالب اینجاست که حاال نتیجه صف هایی که روحانی از آن ها در پس از برجام سخن 
می گوید چه ش��ده است. جالب اینجاست شرکت های اروپایی خصوصا فرانسوی که برای 

سرمایه گذاری به ایران آمدند با یک خم ابروی آمریکا صحنه تجارت را ترک گفتند. 
پ��س از اجرای برجام و با وجود اینکه مردم منتظر بودند و زمانی که آمریکا هنوز 
از برجام خارج نش��ده بود، بی تعهدی و دبه کردن های طرف مقابل به وضوح مشاهده 
می ش��د. در این زمان بود که دولت روند حرف درمانی را آغاز کرد و چند س��الی این 
موضوع تداوم یافت. موضوعی که گاها با ساختن دستاوردهای سلبی برای برجام همراه 

می شد. مثا بیان می شد که اگر برجام نبود سایه شوم جنگ ایران را فرا می گرفت.
اما حاال با س��خنان دوباره روحانی به نظر می رسد که دولت به روند خاطره سازی و 
اسطوره سازی از برجام روی آورده است. برجامی که مردم با پوست و استخوان خود نحوه 
اجرا ش��دن آن را لمس کردند. امروز هم مشکات عظیم اقتصادی کشور را فرا گرفته و 

شاهد چند برابر شدن قیمت اقام و کاالهای مصرفی و استراتژیک ایران هستیم. 
وضعیت اقتصادی به حدی رس��یده اس��ت که حاال برخ��ی از جمله معاون اول 
رئیس جمهور از اقتصاد کوپنی و بازگش��ت به اقتصادی که در زمان گذشته از جمله 
جنگ مورد استفاده قرار می گرفت، سخن می گوید. اسحاق جهانگیری در این رابطه 
بیان می کند: »ش��اید مجبور شویم در برخی کاالها به سمت سهمیه بندی و کوپنی 
شدن پیش برویم این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد.« البته 

هنوز جهانگیری بیان نکرده چه کسانی از اقتصاد کوپنی حمایت می کنند.
هنوز زخم های دالر جهانگیری که هیچ کس مس��ئولیت آن را نمی پذیرد بر تن 
اقتص��اد کش��ور باقی مانده و ترمیم نیافته اس��ت حاال نظریه اقتص��اد کوپنی مطرح 
می ش��ود. بسیاری از کارشناس��ان هم بیان می کنند که با توجه به تجربیات جهانی 
نمی ت��وان انتظار داش��ت که از دل اقتصاد کوپنی ط��رح اقتصادی مطلوب و موفق و 
روبه پیشرفتی حاصل شود. با این حال آنچه مشخص است امروز از دل خیال باقی و 
افسانه س��ازی های دولت طرح اقتصاد کوپنی بیرون آمده است که به باور بسیاری از 
کارشناسان بازگشت به این طرح کهنه با توجه به اقتصاد امروز مشکلی از مشکات 

کشور را حل نمی کند بلکه شاید به آن هم نقیصه ای دیگر بیفزاید.  جهان نیوز

گزارش یک

چوب حراج به کالن شهر اصفهان!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

می گفت: یک  الیش کردیم نرسید حاال دوالیش 
می کنیم ش��اید برس��د! مضمون این ضرب المثل 
قدیمی اگرچه در ظاهر منطقی به نظر نمی رسد اما 
در عمل می تواند حامل انبوهی از تأسف و تألم برای 
مدیرانی باشد که تنها درصدد آن هستند تا در طول 
دوره خود کمیت ه��ا را به کیفیت ها ترجیح دهند 
بنابراین ناچار می ش��وند از آمارها و خطوط بودجه 
و توانایی دس��تگاه خود عبور ک��رده و برای تأمین 
هزینه ها به وام و قرض های بدون پشتوانه پناه ببرند 
و بانک ها نیز آماده اینگونه تهاترها می باشند تا در 
مقابل به رهن گرفتن سرمایه های متعلق به جامعه 
ارقامی را تسهیات داده و اصل وفرع آن را به صورت 

مبادله دریافت نمایند! 
حض��ور اینگونه گزینه های نه چندان منطقی 
در وس��عت وزارت نیرو به  وفور یافت می شود که 
متکی به درآمدهای فراوان از محل فروش انرژی 
برق و همچنین عرضه آب اس��ت اما معدودی از 
خصولتی های فاقد این پش��توانه نیز دست از پا 
خطا می کنن��د و فرار به جل��و را بر صرفه جویی 
ترجیح می دهن��د بنابراین به خاطر اینکه دوران 
هشت س��اله را پربار نش��ان دهند جایگاه کمیت 

را ب��ا کیفیت ع��وض می کنند تا بتوانند س��تون 
فعالیت ه��ا را پربارت��ر به نمای��ش بگذارند بدون 
اینکه توجهی به رکود ش��کننده در بخش درآمد 

دستگاه تحت مدیریت خود داشته باشند. 
امروز اگر چه فروش تراکم در اکثر شهرداری ها 
و بخصوص در کان شهرها به صفر نزدیک می شود 
اما شوراهای شهر همسو با شهرداران منتخب خود 
و به اس��تناد ضرب المثل »هی��چ بقالی نمی گوید 
ماس��ت من ترش اس��ت« مجوزهای الزم و بدون 
پشتوانه را برای هزینه کردن در افزایش کمیت ها 
صادر می نمایند! درحالی که طرح های قبل با تقلیل 
کیفی��ت روبرو ب��وده و فکری ب��رای تأمین دیون 
به بانک ها و اوراق مش��ارکت های پیش��ین نشده 
است! امروز شهرداری کان شهر اصفهان علی رغم 
هزینه های هنگفت برای روی پا نگهداش��تن شهر 
توریستی که این روزها به واسطه تفاوت قیمت ارز 
خارجی با پول ملی با استقبال فراوانی روبروست و 
هزاران نفر از کشورهای مختلف اروپایی در سطح 
آن پراکنده اند نیازمند نقدینگی الزم است تا عاوه 
بر ترمیم زیرساخت ها نظافت و زیبایی شهر و اماکن 
دیدنی آن را ارتقاء بخش��د اما مدیریت های متنوع 
و مختل��ف آن همچنان درصدد افزایش روبنایی ها 
می باش��ند که نیازمند ارقام کان اس��ت بنابراین 
بدون توجه به دیون از قبل به جامانده و کسری ۳0 
درصدی بودجه محقق نشده سال ۹۷ و 60 درصد 
تحقق یافته س��ال ۹6 و بیش از چهار هزار میلیارد 
تومانی س��ال ۹8 به منظور اجرای طرح های جدید 

دس��ت به خودزن��ی و نوعی فرار ب��ه جلو می زنند 
تا مجوز انتش��ار 500 میلی��ارد تومان اوراق جدید 
مش��ارکت را برای خط دوم قطار شهری از شورای 
اسامی شهر اخذ نمایند! درحالی که تاش جدی 
به منظ��ور دریافت مطالبات از دولت در آن صورت 
نگرفت��ه و تنها در 1۷ مهرم��اه 1۳۹۷ مبلغ ۲00 

میلیارد تومان از آن تهاتر شده است!
اگرچه مدیران مالی و برنامه ریزی این ارگان 
آگاه ان��د ارزش این مب��ادالت پایاپ��ای با دولت 
به مراتب کمت��ر از اصل پول اس��ت که می تواند 
مشکل گش��ای طرح ه��ای نیمه تمام باش��د زیرا 
نمونه این تهاترها بین دولت با مطالبات صندوق 
بازنشس��تگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی 

درگذشته ای نه چندان دور را شاهد بوده اند! 
داس��تان انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه در 
ش��هرداری اصفهان سابقه طوالنی دارد اما دی ماه 
1۳۹۷ در ش��صت و یکمین جلس��ه شورای شهر 
چوب ح��راج دیگری به کان ش��هر اصفهان زده 
می ش��ود تا ۳00 میلیارد توم��ان دیگر به صورت 
اوراق قرضه به منظور افزایش خطوط BRT عرضه 
ش��ود! آنچه قابل تأمل و تفکر اس��ت سرگذش��ت 
صندوق خالی دولت می باشد که گاه گاهی دست 
نیاز به سوی حساب ذخیره ملی تحلیل رفته دراز 
می کند تا باری را از زمین بردارد، بنابراین امیدی 
به تأمین بودجه پرداخت دیون س��نواتی خود به 
شهداری ها ندارد که بتوانند به واسطه آن اصل وفرع 
مطالبات خریداران اوراق را تأمین و اعاده نمایند.

یادداشت یک

رویداد اخیر، زنگ  هشداری است برای مسئوالن کشور که 
اگر برای دانش آموزان و البته نوجوانان و جوانان محصول 
فرهنگی مناسب را ارائه نکنیم، خوانندگان زیرزمینی با 
پشتیبانی بیگانگان از این فرصت به خوبی استفاده می کنند Ju
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حجت االسالم ذوالنور:

 باید در اجرای »برجام«
تجدیدنظر کنیم

3

سردار سالمی:

 دشمنان را تا قبرستان تاریخ 
بدرقه می کنیم

2

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان
امور تدارکات وانبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى اجرا نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 98/02/18 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/02/23 در قبال فیش بانکى به 
مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جارى سپهر صادرات بشماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات: از روز سه شنبه مورخ 98/02/24 لغایت طبق جدول فوق تا ساعت 9/00 صبح روز دوشنبه مورخ 98/03/06
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق  استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق ذیل: 1) ضمانت نامه بانکى 
معتبر 2- ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3) گواهى خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى شرکت 4) فیش واریزى 
به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده ، 

مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى سیاست روز و حمایت بعهده برنده مناقصه مى باشد.
2- داوطلبان مى توانند  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلى 4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

اسناد و مدارك و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسى 
میباشد. همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به  آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق 

استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى 

که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق استان اصفهان

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایى 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

تجدید مناقصه 1
خرید انواع کنتور

1677/981398/03/0609/005/388/300/000

در راستاى ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى انجام شد:
کمک 280 میلیارد ریالى فوالد خوزستان 

به مناطق سیل زده
3رجوع شود به صفحه ..............

انقالب مائده شیرپور  طبل جنگ می نوازند تا  ترسش��ان را پنه��ان کنن��د، ی��ک روز از ناو ج�اده 
آبراه��ام لینکن می  گوین��د که به خلیج فارس می آی��د و یک روز 
سیاس��ت خبرپراکنی درباره نشانه گیری روی مراکز مهم ایران را 
برجس��ته می  کنند، غافل از اینکه این تاش ها و س��ر و صداهایی 
که ب��ه نیت ترس��اندن جمهوری اس��امی برای عقب نش��ینی و 
ترساندن اروپا برای موافقت با تحریم های امریکا به پا شده است، 
حداقل در دل جمهوری اس��امی نمی تواند ترس��ی ایجاد کند و 

باعث شود تا از مسیر خود عقب نشیند.
 مسیر انقاب مسیری است که در آن مصلحت اندیشی تا جایی 

راه دارد که مجبور نباشی برای موقعیتت چشمت را روی نامردی  ها و 
خیانت ها ببندی، مسیر انقاب مستقیم، بدون میانبر بوده و مسافران 
باید بدون بهانه در آن مسیر پیش روند، مسیری است که نه شعبون  
بی مخ ه��ا را راه می دهد و نه بهانه جوها می توانند در آن راه به جایی 
ببرند، مس��یر انقاب مشخص است و نمی توان به بهانه ترسیدن از 
صدای طبل جنگ عقب نشینی کرد، مسیر انقاب با مسیر ترسوها 
و بی فکرها متفاوت اس��ت، نه مسیری است که بی برنامه و بی محابا 
انتحاری بخواهدت و نه مس��یری اس��ت که برای هر گام که به جلو 
برمی داری اجازه دهد بهانه بیاوری و از ادامه منصرف شوی تا مورد 

غضب قدرت های بزرگ قرار نگیری.

پس از شکست کودتای نظامی آمریکا علیه مادورو قوت گرفت 

کشته سازی، سناریوی جدید سیا در ونزوئال
صفحه 6

رایزنی مدیران اینستکس و ساتما در بروکسل 
باور کنیم اروپا برای حفظ برجام هزینه نمی کند

عواقب انفعال در مقابل تهاجم فرهنگی

سالمتی مسئوالن
مراسم ها و مناسک ها اما برقرار است

سیاست روز ریشه گرانی های اخیر را بررسی می کند؛

تخلفی از جنس 
سوءمدیریت

صفحه 7


