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تشریح اهداف امریکا از تحریم مردم ایران 
در سخنان مقام معظم رهبری 

 جنایت علیه 

بشریت رویکرد 
اصلی تحریم ها 

رهبر معظم انقالب اس��المی ديروز به مناس��بت عيد قربان 
در س��خنرانی زنده تلويزيونی، تحريمهای امريکا عليه مردم 
ايران را جنايت خواندند و اه��داف كوتاه مدت، ميان مدت و 

درازمدت امريکا در اين زمينه را تشريح كردند . 
نگاهی به صفحات تاريخ نش��ان می ده��د كه آمريکا همواره 
بعد از انقالب اس��المی در صدد فرصتی برای ضربه زدن به 
اي��ران بوده و از هي��چ جنايتی برای رس��يدن به اين هدف 

فروگذار نکرده است.
آمري��کا از س��ال 1979 از زم��ان پيروزی انق��الب در ايران 
تحريم هاي��ی را عليه ايران اعمال ك��رده و اين تحريم ها به 
لح��اظ كمی و كيفی از س��ال 2012 افزايش يافته اس��ت، 
امری كه موجب شد تأثيرات منفی بر اقتصاد ايران بگذارد و 

زندگی مردم ايران را تحت تأثير قرار دهد.
آمريکا و اتحاديه اروپا تحريم های شديدتری را عليه ايران از 
س��ال 2012 اعمال كردند تا نقش آفرينی ايران در منطقه 
و خاورميانه  كاهش يابد و برنامه های هس��ته ای  پيشرفت 
نکند. در سال 2015 در دوره رياست جمهوری باراك اوباما 
در آمريکا با امضای برجام فشار تحريمها اندكی كمتر شد اما 
با ورود دونالد ترامپ به كاخ س��فيد در سال 2017 ، ترامپ 
از برجام خارج ش��د و برای دس��تيابی امريکا به اهداف خود 

رويکردهای متفاوتی را بکار گرفت. 
يکی از اين اقدامات اعمال تحريم های شديد اقتصادی عليه 

مردم ايران و ممانعت از ورود دارو به ايران بود.
اي��ن رويکرد امري��کا هم اكنون با وجود تهديدات ناش��ی از 
بيماری كرونا ادامه دارد و در اين شرايط نيز دولت امريکا به 

تحريمهای خود عليه مردم ايران ادامه داده است. 
اگرچ��ه امريکا ب��رای فريب اف��کار عموم��ی، در رويکردی 
رسانه ای اعالم كرده كه تحريمها در سالمت و زندگی مردم 
اي��ران تاثيری ندارد و تنها دولت و نظام را تحت فش��ار قرار 
داده ام��ا محروم كردن يك كش��ور از دسترس��ی به تجارت 
بين الملل��ی و نظام بانکی جهانی، توانايی آن كش��ور را برای 
دسترس��ی به دارو، مواد غذايی و تجهيزات پزشکی از طريق 
س��ازوكارهای مال��ی و تجاری موجود، به طور كامل س��لب 
كرده و در عمل مردم ايران را در تحريم مواد غذايی، دارو و 

تجهيزات پزشکی قرار داده است. 
در اي��ن بي��ن تمامی مجامع بي��ن المللی تاكي��د دارند كه 
عليرغ��م اين ادعاها، تحريمهای دول��ت امريکا زندگی مردم 
ايران را دش��وار كرده و س��المت ايرانيان را به خطر انداخته 
اس��ت و اين اقدامات مصداق جنايت عليه بش��ريت و مقابله 

نابرابر عليه غير نظاميان، زنان، كودكان و سالمندان است. 
آدهانوم قبرسيوس مديركل سازمان جهانی بهداشت با تاكيد 
بر اينکه تحريم های ظالمانه و غير قانونی آمريکا عليه ايران و 
محروم كردن مردم ايران از حق دسترسی به دارو، تجهيزات 
پزشکی و خدمات درمانی مصداق بارز جنايت عليه بشريت 
اس��ت در اين باره گفته: از جامع��ه بين المللی می خواهم تا 
نسبت به اين تحريم ها كه تهديدی بی سابقه عليه بهداشت 
عمومی جهانی به شمار می رود، واكنش جدی نشان دهند و 
دولتمردان آمريکا را به علت اين اقدامات غيرقانونی مواخذه 

كنند.
در اي��ن ميان رهبر معظم انقالب اس��المی با تاكيد بر اينکه 
اكثري��ت مردم ايران  توانس��ته اند در مقابل��ه اين تحريمها 
بايس��تند و تحريمه��ا ب��ر آنهااثری ن��دارد، تاكي��د كردند: 
تحريمها در اكثر مردم اثر نمی كند. آن ها دش��من و آمريکا 

را شناخته اند.
ايش��ان با اش��اره به اينکه  ايرانی زيرك از دش��منی آمريکا 
س��ود برده است، فرمودند؛ تحريم  های ثانويه موجب شد كه 

متخصصان و جوانان در داخل توليد كنند.
 تشريحاهدافتحريمها

همزم��ان با خروج آمري��کا از برجام و با افزايش فش��ارهای 
اسراييل و عربستان سعودی، ترامپ در رفتاری غير منطقی 
در حق��وق بين الملل، تعهدات اين كش��ور در جريان برجام 
را ناديده و به بهانه های گوناگون نه تنها تحريم های پيشين 
عليه مردم  دربرابر ايران را تش��ديد كرد، بلکه با تحريمهايژ 
همه جانبه عليه مردم كشورمان تالش كرد تا مردم را تحت 

فشار قرار داده و آنها را در برابر دولت و نظام قرار دهد.  

رهبر معظم انقالب در بخشی  ديگر از فرمايش های خود به 
تش��ريح ابعاد مختلف تحريمها پرداختند و آنها را به سه نوع 

كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت تقسيم كردند.
ايش��ان در مورد تحريمهای كوتاه مدت گفتند: هدف كوتاه 
مدت دشمنان به س��توه درآوردن ملت ايران، آشفته كردن 
مردم و ايس��تادن مردم در برابر نظام و دولت اس��ت... البته 

خودشان گرفتار تابستان داغ شدند. 
ترام��پ زمانی كه تصميم به تش��ديد تحريم ه��ا عليه ايران 
گرفت مدعی شد كه قصد جدا كردن مردم از دولت را دارد 

تا مردم را به زانو درآورده و آنها را عليه نظام بشوراند. 
امري��کا اين موضوع را در مورد م��ردم عراق، ونزوئال و ... نيز 
اجرا كرد و در تالش اس��ت تا اين تجربه را عليه مردم ايران 
به كار گيرند. آنها می خواهند با متوقف كردن خط توليد در 
كشور زمينه ساز افزايش قيمت ها شده و با افزايش بی كار و 

سختی معيشت مردم را در برابر نظام قرار دهد. 
 جلوگيریازپيشرفتايران

مق��ام معظم رهبری در بخش��ی از فرمايش های خود هدف 
ميان م��دت از اعم��ال تحريمه��ا را جلوگيری از پيش��رفت 
ايران خواندند و خاطرنش��ان كردند:امريکايی ها می خواهند 
محدوديت هاي��ی ايجاد كنند تا به خص��وص در زمينه های 

علمی پيشرفت انجام نگيرد.
پس از پيش��رفت های ايران در زمين��ه های مختلف به ويژه 
در انرژی هس��ته ای، نانو، بومی س��ازی دانش و فناوری های 
نوين و ... امريکا بيش��تر از انقالب اسالمی به هراس افتاده و 
در صدد است تا مانع از پيشرفت های ايران در زمينه صنعت 
و علم ش��ود. همين موضوع توجه سياس��تگذاران آمريکايی 
به س��مت تحريم های علمی را جلب كرده اس��ت تا بتوانند 
ايرانيان را با مش��کالت متعددی ازجمله توسعه و پيشرفت 
مواج��ه كند. تحريم دانش��گاه های ايران از جمله دانش��گاه 
صنعتی ش��ريف و شهيد بهشتی و ترور و تحريم دانشمندان 
ايرانی و بازداش��ت آنها در خارج از كش��ور تنها گوشه ای از 

اقدامات امريکا است.
 قطعهمکاریهاميانايرانوگروههایمقاومت

حض��رت آيت اهلل خامنه ای مرحله بع��دی تحريم را اينگونه 
تبيين كردن؛  »هدف جنبی هم دارند كه می خواهند رابطه 
جمهوری اس��المی را با گروه ه��ای مقاومت در منطقه قطع 
كنند. البته بايد گفت كه ش��تر در خ��واب بيند، پنبه دانه... 
آن چيزی كه آن ها می خواستند، نشده و نخواهد شد. تحقق 
نيافتن مقاصدش��ان مورد اعتراف خودشان قرار گرفته است. 

خودشان می گويند فشار شديد تحريم به مقصود نرسيد.«
امريکايی ها بارها مدعی شدند كه ايران با همکاری نيروهای 
مقاومت مانع از پيش��رفت های مورد نظر آنها و كش��ورهای 
همس��و در منطقه شده اس��ت و تهديدی جدی برای رژيم 

صهيونيستی به شمار می رود. 
همچنين تحليلگران منطق��ه ای در اين باره تاكيد دارند كه 

عليرغم اين تحريمها ق��درت منطقه ای ايران افزايش يافته 
است. انديشکده شورای آتالنتيك در تحليل خود در اين باره 
نوش��ته:دولت »دونالدترامپ«، خروجش از توافق هس��ته ای 
برجام و بازاعمال تحريم ها علي��ه ايران اين طور توجيه كرد 
كه رفع اين تحريم ها نف��وذ ايران در منطقه را افزايش داده 
اس��ت. اين انديش��کده می افزايد؛   ترامپ و مقام های دولت 
او اس��تدالل می كردند كه با اعمال »فشار حداكثری« عليه 
ايران می توانند اين كش��ور را از منابع مالی الزم برای تأمين 

مالی فعاليت هايش در منطقه محروم كنند.
اين نشريه امريکايی يادآور شد: اگر قرار بود تحريم ها به تغيير 
در رفتارهای منطقه ای ايران منجر شود، انتظار می رفت نفوذ 
منطقه ای ايران طی سال های 2011 تا 2016 لطمه ببيند. 
ب��ا وجود اين، رويدادها و روندها نش��ان داد كه دقيقاً عکس 
اي��ن اتفاق افتاده و در بهترين حالت، نفوذ منطقه ای ايران و 

تحريم ها مستقل از يکديگر هستند. 
 هماهنگیتحريفباتحريم

يکی از مهمترين نکاتی كه رهبر معظم انقالب در س��خنان 
خود به آن اشاره فرمودند جريان تحريف است. 

ايش��ان در تش��ريح اهداف دش��من از اين اقدام خاطرنشان 
كردن��د: هدف تحريف دو چيز اس��ت. يک��ی ضربه زدن به 
روحي��ه مردم و يک��ی آدرس غلط دادن برای رفع مش��کل 

تحريم است. پول زيادی هم خرج می كنند.
وجود ش��بکه های مختلف ضد ايرانی و معاند نيز گواهی بر 
اين سخنان است. بارها ديده ايم كه اين رسانه ها هيچ خبری 
از موفقيت ها و پيش��رفت مردم ايران نمی دهند بلکه تنها در 
تالش هس��تند تا در مورد مشکالت ايران از كاه كوه بسازند 
و چنان وانمود كنند كه ايران كش��وری ورشکسته و ناتوان 

است كه اينك به زانو در آمده است. 
ب��رای نمونه از زمانی كه موج دوم كرونا در كش��ور ش��دت 
گرفته است، مرتباً با اعالم تعداد قربانيان اين بيماری اينگونه 
وانمود می كنند كه اين فقط مردم ايران هس��تند كه در اين 
ش��رايط قرار دارند و اوضاع در س��اير كشورها عادی و حتی 
بهتر است. از يك سو از اثر تحريمها و اينکه تا چه اندازه مانع 
از جلوگيری از مبارزيه با كرونا در ايران می شود، سخن نمی 
گويند و از سوی ديگر نيز از اعالم واقعيت های ديگر كشورها 
از جمله امريکا كه به گواه آمار بيشترين تعداد قربانيان كرونا 

را دارد خوداری می كنند. 
 درنهايت 

اينکه در بحبوحه يك بيماری همه گير جهانی، ترامپ برای 
تحري��م مردم ايران به خود می بالد و ب��ا افتخار از برنامه ای 
سيس��تماتيك برای  ه��دف قرار دادن ج��ان ميليون ها نفر 
از طريق تروريس��م اقتصادی می گوي��د دقيقاً جنايت عليه 
بش��ريت است. ماهيت تحريم ها، جنگ اقتصادی عليه ايران 
اس��ت و زمانی كه صحبت از تحريم به ميان می آيد نابودی 
كشور و كشتار مردم آن با استفاده از نابودی اقتصاد است. 

اينک��ه مردمی را در زم��ان بيماری از دسترس��ی به دارو و 
تجهيزات پزش��کی محروم كنند، خالف حقوق قوانين بشر 
اس��ت و نش��ان از دوگانگی  مدعيان حقوق بشر در حرف و 
عم��ل دارد. مطابق قوانين بين المللی، اِعمال تحريم ها عليه 
ايران، نقض بند 3 كنوانسيون چهارم ژنو و به منزله مجازات 
دسته جمعی يك ملت است و  مصداق جنايت جنگی و نقض 

قوانين بين المللی به شمار می رود.
در اي��ن زم��ان كه جامعه جهان��ی در حال مب��ارزه با كرونا 
اس��ت، جريان رسانه ای كش��ورمان بايس��تی در عملکردی 
هماهنگ به روش��نگری در افکارعمومی جهانی نشان دهد 
كه اگرچ��ه  ترامپ مدعی بی اثر ب��ودن تحريم های آمريکا 
عليه ايران بر مس��اله بهداش��ت و درمان و مقابله با بيماری 
كرونا است و مدعی شده كه صادرات اقالم و اجناس دارويی 
و بشردوستانه به ايران هيچگاه در ليست تحريم های امريکا 
قرار نگرفته، اما اين ادعايی است كه تنها بر روی كاغذ قابل 
رؤيت اس��ت و در عمل كمتر ش��ركت دارويی و بهداشتی با 

ايران معامله می كند. 
حتی اگر برخی از اين شركتها تن به چنين معامالتی بدهند 
ب��ه دليل اينکه زم��ان مؤثر نقل و انتق��االت مالی و تکميل 
معامالت، حداقل س��ه برابر حالت طبيعی است، در شرايط 
شيوع كرونا و مبارزه با اين بيماری خطرناك  زمانِی حياتی 
از دس��ت رفته و نتايج آن برای مردم ايران منفی اس��ت. در 
عين حال آمريکا بارها در رفتاری بيشتر نمايشی از مقامات 
كشورمان خواسته در صورت نياز بهداشتی و درمانی مرتبط 
با كرونا آنرا اعالم و امريکا را از درخواس��ت خود آگاه كنند. 
به گواه سازمان های دس��ت اندركار، طرح چنين موضوعی 
همانن��د جوك مس��خره ای  در جامعه بين الملل اس��ت كه 
كاماًل غير كاربردی اس��ت.ص اين درحالی اس��ت كه دولت 
و م��ردم ايران نيازی به صدقه دولتمردان امريکايی ندارند و 
آنقدر ثروتمند هستند كه نياز خود را تامين كنند با اتکا به 
ظرفيت های داخل��ی تأمين كنند. افکار عمومی جهانی بايد 
بدانن��د كه آمري��کا كه خود را تنها ابرق��درت جهان معرفی 
می كند، نه تنها به كشورهای ديگر در مبارزه با كرونا كمکی 
نمی كند، بلکه با اِعمال تحريم و فشار به نهادهای بين المللی 

از كمك كشورهای ديگر به ايران جلوگيری می كند. 
از س��وی ديگر بايد رس��انه ها به مردم خاطرنشان كنند كه 
مديريت��ی در كش��ور موفق اس��ت كه تنها راه��ی كه رهبر 
معظم انقالب به آن اش��اره كرده ان��د و آن هم تکيه به توان 
و ظرفيت های داخلی اس��ت، دنبال كند و چش��م به دست 

ديگران نداشته باشند. 
از س��وی ديگر باي��د دريافت كه امروزه ق��درت نرم، جايگاه 
ويژه ای نس��بت به قدرت س��خت يافته ك��ه محور اصلی آن 
ني��ز توليد علم و فناوری اس��ت. پس بايد در اين مس��ير با 
جديت پيش رفت، هرچند كه اين مس��ير دشواری هايی هم 

داشته  باشد.

امامصادق)ع(: هر كه به خانواده  اش نيکی كند، خداوند بر عمرش بيفزايد.

گزارش

فراخوان مناقصه

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان البرز

دوم
ت 
نوب

با انجام  البرز در نظر دارد مناقصه ذیل را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى  اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
ارزیابى توان اجراى کار به پیمانکاران (شرکت هاى) واحد شرایط در رشته کشاورزى و منابع طبیعى پایه 5 و باالتر و یا شرکت 

هاى خدمات فنى – مهندسى رتبه بندى شده توسط نظام مهندسى کشاورزى در رشته مذکور واگذار نماید.
الزم به ذکر است در شرایط برابر اولویت با گواهى سازمان نظام مهندسى مى باشد.

عالقمندان مى توانند از تاریخ درج آگهى نوبت اول (99/5/8) تا ساعت 19 مورخ (99/5/12) کلیه اسناد مناقصه و اسناد استعالم 
ارزیابى کیفى را دریافت نمایند.

مناقصه اجراى پروژه نهالکارى حوزه هاى آبخیز استان به مساحت 100 هکتار به شماره مناقصه: 99/14 با برآورد اولیه 8634560900 
ریال (هشت میلیارد و ششصد و سى و چهار میلیون و پانصد و شصت هزار و نهصد ریال) و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
طبق آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى به مبلغ 432000000 ریال (چهارصد و سى و  دو میلیون ریال) زمان بازگشایى ساعت 

9 صبح مورخ 99/5/27 مى باشد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 19 مورخ 99/5/26 مى باشد.

مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است. ارائه اصل ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار در 
روز بازگشایى الزامیست در غیر اینصورت پاکت شرکت بازگشایى نمى گردد. (در متن ضمانت نامه قید عنوان پروژه الزامیست.)
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکتها  بازگشایى  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارسال  تا  اسناد  ازدریافت  مناقصه  مراحل  کلیه 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم به ذکر است مناقصه گران مى بایست در صورت 
عدم عضویت قبلى ، از طریق نمایندگى هاى سامانه مذکور ثبت نام و گواهى امضا الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه دریافت 

نمایند.
اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان البرز – کرج ، ضلع جنوبى میدان شهید فهمیده 

پالك 248 کدپستى 53774 – 31359 تلفن 32607 داخلى 236 دورنگار 32756067 
شناسه آگهى 926014

آگهی مناقصه عمومی (تجدید)

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین
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