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آمري��کا پس از آن ك��ه از برجام خارج ش��د و تحريم های 
اقتصادی ايران را نه تنها لغو نکرد بلکه افزود و بر كشورهای 
همس��و فش��ار وارد كرد تا از او تبايعت كنند، اكنون قصد 
دارد تا از لغو تحريم های تس��ليحاتی ايران جلوگيری كند.

آيا ترامپ در اين راه موفق خواهد شد؟!
مقابل��ه ب��ا سياس��ت های آمريکا علي��ه ايران بس��تگی به 
كش��ورهای تأثير گذار دارد.روسيه و چين تاكنون به شدت 
با سياست آمريکا در جلوگيری از تمديد تحريم تسليحاتی 
ايران مخالفت كرده اند. 18 ارديبهشت سال 97، روزی بود 
ك��ه مقامات امريکايی بار ديگر دش��منی خ��ود عليه مردم 
اي��ران و  غير قابل اعتماد بودنش��ان را به همه مردم جهان 
نش��ان دادند و ب��ا فرمان ترامپ از برجام خارج ش��دند.  با 
اي��ن حال اين روزها ترامپ می خواهد از برجام برای ادامه 
تحريم تس��ليحاتی ايران اس��تفاده كند موضوعی كه نشان 
می ده��د، دولت امريکا به دنبال تخريب كامل روند برجام 
بوده و اميد دارد كه بتواند ايران را بار ديگر پای ميز مذاكره 
تحميلی كشانده و فشارهای ديگری را بر كشورمان تحميل 

كند.  روندادامهمسيرازسویاروپا 
اگرچ��ه از هم��ان 18 ارديبهش��ت 97 كه دونال��د ترامپ 
فرم��ان خروج يکجانب��ه آمري��کا از برجام را ص��ادر كرد، 
اروپايی ه��ا خواهان ماندن ايران در برجام ش��دند، اما خود 
در عمل گامی بر انجام تعهداتشان بر نداشتند و بيشتر می 
خواس��تند تا از مواهب امنيتی، اقتصادی و  حيثيتی برجام 

بهره مند شوند.
بازیتازهامريکا 

اما اين روزها مقامات كاخ س��فيد، بازی تازه ای را در ادامه 
اين مسير پيش گرفته اند. اخيراً »مايك پمپئو« وزير خارجه 
آمريکا خواستار تداوم تحريم تسليحاتی ايران شده است. 

تحريم تسليحاتی ايران يکی از ابزارهايی است كه امريکا به 
بهانه آن فشارهای متعددی را به مردم كشورمان وارد كرد 
اما پس از لغو خ��ودكار آن در تاريخ 26 مهرماه تالش می 
كن��د كه اين حربه را به ش��کل حربه ای دائمی عليه مردم 
كش��ورمان در آورد. همانگون��ه كه واضح ب��ود، دولتمردان 
امريکايی از ابتدای شکل گيری روند برجام بدنبال كاهش 
مش��کالت نبوده و اهداف ديگری را از امضای برجام دنبال 
می كردند. وزير خارجه اين كش��ور گفت كه اين كش��ور به 
دنبال بازگش��ت به برجام نيس��ت بلکه ت��الش می كند به 
عنوان يکی از پيش��نهاد دهن��دگان قطعنامه 2231 ايران 
را اصطالحاً با فش��ار تداوم تحريم وادار به پذيرش ميانجی 
برای ش��روع مذاك��رات جديدكند. از س��وی ديگر مجلس 
سنای امريکا نيز نتوانست اختيارات رئيس جمهوری آمريکا 

برای جنگ با ايران محدود كند. 
اين امور از ماجراجويی جديد امريکا در قبال ايران خبر می 
دهد و نمی توان گفت كه اين امر با ورود سربازان امريکايی 

به عراق در يك سو نيست. 
 اولينواكنشايران

ايران پس از يك س��ال مهلت ب��ه اروپا برای جبران خروج 
آمريکا از برجام و مشاهده بی عملی اروپايی ها، وارد كاهش 

گام به گام تعهدات برجامی خود شد.
حسن روحانی رئيس جمهور پس از خروج امريکا از برجام 
اعالم كرد كه اگر ايران به اين نتيجه برس��د كه با همکاری 
5 كشور می توانيم همه آنچه در برجام خواست ملت ايران 
بوده به دس��ت آورد، برجام پاي��دار خواهد ماند اما چنانچه 
منافع ايران تضمين و تأمين نشود، ايران رويه خود را تغيير 
می ده��د. بعد از اين اظهارات نيز عب��اس عراقچی معاون 
سياس��ی وزير امور خارجه 23 ارديبهش��ت 97 در جلس��ه 
كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت خارجی مجلس اعالم 
كرد: اروپايی ها 60 روز فرصت دارند كه در خصوص تأمين 
مناف��ع ايران و جبران خس��ارات خروج آمري��کا از برجام، 
تضمين ه��ای الزم را ارائ��ه دهند. اين مهل��ت 60 روزه نيز 
پايان يافت، اما برنامه عملياتی مشخصی از سوی اروپايی ها 

برای ادامه روند برجام ارائه نشد و اين ضرب االجل مجدداً 
تا 13 آبان 97 تمديد شد. 

س��رانجام اروپايی ها 11 بهمن 1397 يعنی حدود 10 ماه 
بعد از خروج آمريکا از برجام، از مکانيسم خود برای مراوده 
اقتصادی با ايران يعنی »اينستکس« رونمايی كردند كه در 

عمل هيچ كارايی نداشت. 
بعد از اين اقدامات، س��رانجام ش��ورای عالی امنيت ملی با 
ص��دور بيانيه ای خطاب به كش��ور های عض��و برجام اعالم 
ك��رد كه ايران ب��رای حفظ امنيت و منافع مردم كش��ور و 
در اعم��ال حقوق خود مندرج در بند های 26 و 36 برجام، 
از 18 ارديبهش��ت 98 برخی اقدامات خود در توافق برجام 
را متوقف می كند. ايران  در آن زمان خاطرنش��ان كرد كه 
ديگر خ��ود را متعهد به رعاي��ِت محدويت های »نگهداری 
ذخائر اورانيوم غنی شده« و »ذخائر آب سنگين« نمی داند 
و به كش��ور های باقيمانده در برج��ام 60 روز برای اجرای 
تعه��دات خود بوي��ژه در حوزه های بانک��ی و نفتی فرصت 
می ده��د. اي��ران 16 تير 98 ني��ز گام دوم كاهش تعهدات 
هس��ته ای خود را در واكنش به نقض آشکار برجام از سوی 
آمريکا و بدعهدی های مکرر اروپا، برداشت و تعليق بندهای 

36 و 26 توافق هسته ای از سوی ايران اعالم كرد. 
در سومين گام نيز در 13 شهريور 98، ايران اعالم كرد كه 
تمامی محدوديت های مربوط به تحقيق و توسعه در زمينه 
انواع سانتريفيوژ های جديد و هر آنچه كه برای غنی سازی 

نياز دارد را كنار گذاشته است. 
»آغ��از فرآين��د گازدهی در تاسيس��ات ف��ردو« چهارمين 
گام اي��ران در آب��ان 98 و » پاي��ان محدودي��ت در تعداد 
سانتريفيوژها« در دی ماه 98 نيز در ادامه تصميمات ايران 

در راستای كنار گذاشتن محدوديت های برجامی بود . 
اينك يك س��ال از آغاز گام های كاه��ش تعهدات برجامی 
ايران گذش��ته و از آن سو اروپايی ها، كماكان در راه اندازی 
اينس��تکس و مبادله تجاری از طري��ق اين كانال نيز درجا 

می زنند.

 شرايطامروز
ش��رايط امروز به گونه ای اس��ت كه م��ردم ايران می دانند 

نبايد از يك سوراخ 2 بار گزيده شوند. 
ب��ه گفت��ه كارشناس��ان، پروژه ه��ای جدي��د ضدايران��ی 
آمريکايی ها، ديگر به دليل خروج رس��می آنها از برجام به 
داليل حقوقی، امريکا  نمی تواند مدعی هيچيك از بندهای 

آن باشد يا به استناد آن بخواهد عملی را انجام دهد.
امريکا كه تاكنون با همراهی اروپا مانع تحقق كوچك ترين 
امتيازات برجامی ايران ش��ده در تالش اس��ت تحريم های 
تس��ليحاتی عليه ايران را تمديد كند ي��ا اينکه با همراهی 

ساير كشورها اين تحريم ها را به شيوه ديگری وضع كند.
در اين ميان اگرچه تيم ترامپ با توس��ل به رسانه ای كردن 
برنامه ه��ای خود تالش می كند ك��ه توجه افکار عمومی را 
جلب كرده و خود را حالل مس��ائل ايران در جهان معرفی 
كن��د و از اين راه  جايگاهی در انتخابات آينده اين كش��ور 
بدست بياورد؛ اما مسئولين كش��ورمان نبايد به آنها اجازه 

دهند تا بخت خود را در اين مسير بيازمايند . 
از سوی ديگر آنچه مسلم است اين است كه نابودی برجام 
را هدف قرار داده اند تا در اين راستا مکانيسم ماشه يا ساز و 
كار احيای تحريم های سازمان ملل در سال 2015 را فراهم 

كنند و فشارها را بر ايران مجدداً چند برابر كنند. 
درحقيقت امريکا می داند كه ايران امروز با گذشته متفاوت 
اس��ت و اكنون به عن��وان يك صادر كننده تس��ليحات در 
جهان مط��رح اس��ت. موضوعاتی كه با سياس��ت های اين 
كش��ور در منطقه و جهان هم خوانی ندارد. از س��وی ديگر 
اي��ران می تواند به عنوان خريدار تس��ليحات نيز در منطقه 
مطرح باش��د كه اين ام��ر می تواند عالوه ب��ر افزايش توان 
دفاعی كشور در مقابل تهديدات امريکا موجب خواهد شد 
تا پايگاه های نظامی امريکا در منطقه و رژيم صهيونيستی 
تحت فشار بيشتری قرار گيرند كه اين موضوع برای امريکا 
پذيرفتنی نيست. امريکا به دنبال همراهی با ايران نيست و 
مس��ئولين كشور هم بايد به مقامات امريکايی بفهمانند كه 

آنچه كه امروز آمريکايی ها راجع به تحريم تسليحاتی بحث 
می كنند جزء الينفك برجام است.

اگرچه آمريکا مدعی اس��ت با خ��روج از برجام اين توافق را 
»نقض« نکرده و هنوز يکی از طرف های مشاركت كننده در 
آن محسوب می ش��ود، اما آنها از برجام خارج شدند و نمی 
توانس��تند هر لحظه كه بخواهند با ايران بازی موش و گربه 

راه بيندازند و ايران را وارد مذاكرات تحميلی كنند. 
روحانی، آبانماه س��ال گذش��ته  گفته بود كه ايران در سال 
آينده به يك هدف بس��يار بزرگ سياسی و دفاعی و امنيتی 
دس��ت خواهد يافت و طبق توافق و قطعنامه 2231 س��ال 
آينده تحريم تس��ليحاتی ايران برداشته خواهد شد و ايران 
هم می تواند س��الح بخرد و هم بفروشد. موضوعی كه مايك 
پمپئو آن را "فاجعه بار" دانسته بود. ايران بايد برای مقامات 
امريکايی روشن كند كه ادامه تحريم تسليحاتی ايران، نتايج 
خوبی برای آنها ندارد. دستگاه ديپلماسی كشور نيز  بايد نقش 
فعال تری را ايفا كن��د. اكتفا به پيام های توئيتری نمی تواند 
واكنش مناسبی به طرح های آمريکايی ها و ديپلماسی فعال 
و همه جانبه آنان برای تمديد تحريم های تس��ليحاتی ايران 
باشد. مس��ؤوالن وزارت امور خارجه بايد پاسخی مناسب و 

فنی به اظهارات مقامات آمريکا در رسانه ها بدهند.
در اي��ن ميان بهره گيری از نظرات متخصصان و حقوقدانان 
به منظور تهيه پاسخ های مستدل ضروری به نظر می رسد؛ 
اتفاق��ی ك��ه در توافق هس��ته ای رخ ن��داد و اي��ن توافق با 
ضعف های حقوقی متعدد به تاييد تيم مذاكره  كننده ايران 
رسيد و همان طور كه مشاهده می شود تبعات آن همچنان 
ادامه دارد. از سوی ديگر وزارت امور خارجه بايد رايزنی های 
مورد نياز را با كش��ورها بويژه كش��ورهای همس��و با ايران 
افزايش داده و يك جبهه در حوزه ديپلماسی عليه فشارهای 
آمريکا در اين باره تش��کيل دهد. رايزنی درباره قراردادهای 
نظام��ی در آينده با اين كش��ورها از جمله اقداماتی اس��ت 
ك��ه می تواند موضع اين كش��ورها را عليه ادعاهای مقامات 
آمريکايی تقويت كند. مقامات كش��ورمان بايد نشان دهند 
كه تعهدات بين المللی يك طرفه نيست و اگر آنها بخواهند 
ايران را تحت فشار قرار دهند ايران نيز می تواند از برجامی 
كه برايش هيچ دس��تاوردی نداش��ته است خارج شود . اين 
موضوعی می تواند در مس��ئله تعلي��ق معاهده ان.پی.تی و 
ادامه دسترسی آژانس نيز ادامه يابد دوران ادعاهای بزرگی 
همچ��ون اينکه »بايد با تخص��ص و تجربه با جهان صحبت 
ك��رد« و »اولويت دولت يازدهم، تعام��ل گرايی،عقالنيت و 
تنش زدايی با جهان اس��ت« گذش��ته است . اما در نهايت، 
ناش��ی گری در ديپلماس��ی توس��ط مقامات دولت يازدهم 
موجب تحريم، تحقير و تهديد عليه منافع كش��ورمان شد. 
تحريم های بی س��ابقه آمريکا عليه اي��ران، يکی از ميوه های 
برجام و نتيجه ديپلماس��ی انفعالی دولت يازدهم با ژس��ت 

تنش زدايی است.
در قان��ون »اق��دام متناس��ب و متقاب��ل دول��ت جمهوری 
اس��المی اي��ران در اجرای برجام« مصوب مجلس ش��ورای 
اس��المی تاكيد شده اس��ت كه»دولت موظف است هرگونه 
ع��دم پايبندی طرف مقابل در زمين��ه لغو مؤثر تحريم ها يا 
بازگرداندن تحريم های لغو ش��ده و يا وضع تحريم تحت هر 
عنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت 
احق��اق حقوق ملت ايران انجام ده��د و همکاری داوطلبانه 
را متوقف نمايد و توس��عه س��ريع برنامه هسته ای صلح آميز 
جمهوری اس��المی ايران را س��امان دهد به طوری كه ظرف 
مدت دو سال ظرفيت غنی سازی كشور به يکصد و نود هزار 

سو افزايش يابد«.
زمانی كه يك توافق كارآمدی ندارد، اينکه ايران  رس��ما در 
آن باش��يد يا نباشد موضوعيتی ندارد و اينکه ايران بخواهد 
بر اس��اس آن در برابر امريکا واكنش نداشته باشد قابل فهم 
نيس��ت . نوبرانه ه��ای برجامی به كام مردم ايران س��ازگار 

نيست.

 استاندار تهران:

مکان های اضطراری برای اسکان موقت 
مردم فراهم شده است

اس��تاندار تهران، گفت: مکان های اضطراری برای اسکان موقت مردم فراهم شده 

و انبارهای هالل احمر از مواد مورد نياز مردم در شرايط زلزله پر است؛ همچنين 
مخازن آب ذخيره نيز برای آب رس��انی به مردم اس��تان ته��ران در صورت قطع 
ش��بکه آبرس��انی فراهم است. انوش��يروان محس��نی بندپی در پايان جلسه ستاد 
بحران اس��تان تهران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زلزله كه بامداد ديروز در 
اس��تان های تهران و البرز و جنوب مازندران به وقوع پيوست ، هيچگونه خسارت 
جانی و مالی نداشت. استاندار تهران گفت: فقط 2 نفر فوتی گزارش شده است كه 
فوت آن ها ناشی از عوارض غير مرتبط با زلزله بوده است. وی تصريح كرد: 260 
تيم اورژانس و 62 اكيپ هالل احمر به روس��تا های شهرس��تان دماوند كه محل 

وقوع زلزله بوده اس��ت اعزام ش��ده اند. بندپی با اش��اره به وقوع 40 پس لرزه پس 
از زلزله بامداد امروز گفت: مکان های اضطراری برای اس��کان موقت مردم استان 
تهران فراهم شده است و انبارهای هالل احمر از مواد مورد نياز مردم در شرايط 
زلزله پر اس��ت؛ همچنين مخازن آب ذخيره نيز برای آب رس��انی به مردم استان 
تهران در صورت قطع ش��بکه آبرسانی فراهم است. استاندار تهران گفت: با توجه 
به اينکه زمين لرزه ها عمدتا در نيمه ش��ب رخ می دهند بايد تدابيری جهت امداد 
پهپادی فراهم كنيم چرا كه در نيمه های شب امکان به پرواز درآمدن بالگردهای 

ميزان  امدادی وجود ندارد.

امامحسن)ع(: هركس لباس شهرت  و انگشت نما بپوشد، روز قيامت 
خداوند، او را لباس آتشين خواهد پوشاند

گزارش

عضوهيئتتحقيقوتفحصازسازمان
خصوصیسازی:

ابزارهاینظارتیمجلسكارايیخودرااز
دستدادهاند

عضو هيئت تفحص از س��ازمان خصوصی سازی در 
مجل��س با بيان اينکه ابزاره��ای نظارتی قوه مقننه 
كاراي��ی خود را از دس��ت داده اس��ت، گفت: برای 
اص��الح روند بايد آيين نام��ه داخلی مجلس تغيير 
كن��د. احم��د عليرضا بيگ��ی عضو هيئ��ت تحقيق 
و تفحص از س��ازمان خصوصی س��ازی در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به مشکالت به وجود آمده 
در واگذاری اموال دولتی توس��ط سازمان خصوصی 
س��ازی به بخش خصوصی ، گف��ت:در واگذاری ها 
به دليل اي��رادات قانونی و همچنين فقدان نظارت 
دس��تگاه های نظارتی و مجل��س تخلفاتی صورت 
گرفت��ه كه بايد با اصالح قان��ون واگذاری و تقويت 

نظارت ها ای مشکالت حل شود. تسنيم 

1100شغلبنيادبركتدر
حوزهدانشبنيان

ب��ا پيش بين��ی ايجاد 
حداق��ل 500 ش��غل 
در سال جاری، تعداد 
مش��اغل ايجاد ش��ده 
توس��ط بني��اد بركت 
س��تاد اجرايی فرمان 
امام در ح��وزه دانش 
بني��ان ب��ه بي��ش از 
1100 شغل خواهد رسيد. معاون توسعه  كارآفرينی 
اجتماع محور بنياد بركت با اعالم اين خبر افزود: بنياد 
بركت تا به حال 201 طرح اشتغالزايی در حوزه دانش 
بنيان راه اندازی كرده كه ايجاد 603 فرصت ش��غلی 
را به دنبال داشته اس��ت. ايجاد اين تعداد اشتغال با 

اعتباری 270 ميليارد ريالی محقق شده است.
رضا راضی زاده ادامه داد: بنياد بركت اجرای 150 طرح 
ديگر را در حوزه دانش بنيان تا پايان سال 99 پيش 
بينی كرده اس��ت كه باعث ايجاد حداقل 500 شغل 
ديگر خواهد ش��د. وی با اشاره به اعتبار 80 ميليارد 
ريال��ی درنظر گرفته ش��ده برای اج��رای طرح های 
اشتغال زايی دانش بنيان در سال جاری اظهار داشت: 
بني��اد بركت با پارك های علم و فناوری اس��تان های 
چهارمحال و بختياری و كرمانشاه تفاهم نامه همکاری 
امضا ك��رده و به ترتي��ب 59 و 14 درصد طرح های 
اشتغال زايی حوزه دانش بنيان در اين استان ها ايجاد 
شده است. معاون توسعه  كارآفرينی اجتماع محور بنياد 
بركت با تاكيد بر فعاليت اين بنياد در استان های ديگر 
هم توضيح داد: همچنين در س��اير استان ها از جمله 
لرستان، كردستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان 
غربی و اصفهان نيز مشاغلی در حوزه دانش بنيان از 
جمله در زمينه های توليد ماش��ين آالت كشاورزی، 
محصوالت چرم، دس��تگاه ريسندگی، صنايع چوبی 
و خاكس��ترزدايی از قيره��ای معدن با مش��اركت و 

مساعدت بنياد بركت ايجاد شده است.
راضی زاده خاطرنش��ان كرد: با ش��يوع ويروس كرونا، 
چند واحد صنعتی دانش بنيان طرف قرارداد با بنياد 
بركت در استان های چهارمحال و بختياری و مازندران 
كه قباًل در حوزه توليد شامپو و مواد شوينده فعاليت 
داشتند، با تغيير خط توليد خود اقدام به توليد ژل و 

محلول ضدعفونی كرده اند. 
وی درب��اره چگونگی شناس��ايی اف��راد متخصص و 
فع��ال در حوزه دانش بنيان جه��ت معرفی به بنياد 
برك��ت برای ارائه تس��هيالت نيز گفت: اي��ن افراد از 
طريق پارك های علم و فناوری مس��تقر در استان ها 
شناس��ايی، و پس از تاييد طرح شان به بنياد معرفی 
می ش��وند. همچنين مجريان و تس��هيل گران بنياد 
بركت نيز با شناسايی و معرفی اين افراد، زمينه ايجاد 
اشتغال را برای آن ها فراهم می كنند. البته برای اين 
فرآيند هم تاييديه پارك های علم و فناوری مس��تقر 
در اس��تان ها مبنی بر توجيه اقتصادی و صالحيت 

علمی داشتن طرح های پيشنهادی اخذ می شود.

خبر

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
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نگاهی به تالش مجدد امریکا برای ادامه تحریم ها علیه ایران 

تحریم های اقتصادی تا 
تحریم های تسلیحاتی


