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س��خنگوی اس��بق وزارت خارج��ه درب��اره 
علت مخالفت كش��ورهای اروپايی با اعمال 
مکانيس��م ماش��ه گفت:  اروپايی ها به خوبی 
می دانند كه حتی اگر مکانيس��م ماش��ه نيز 
فعال ش��ود،  فشارهای وارده به ايران از آنچه 

كه امروز وجود دارد بيشتر نخواهد شد.
حميدرض��ا آصفی كارش��ناس مس��ائل بين 
الملل و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه 
درب��اره تکاپوی اخي��ر دولت آمري��کا برای 
فعال كردن مکانيس��م ماش��ه و ممانعت از 
لغو تحريم های تسليحاتی عليه ايران گفت:  
آمريکايی ها از دو س��ه ماه پيش احس��اس 
كردند كه در مس��ئله اي��ران همه چيز را از 
دس��ت دادند چراكه  ب��دون فکر خود را در 
مارپيچی قرار دادند كه  تحمل اين وضعيت 

را برای آنها غيرممکن كرده است. 
وی افزود: ايران در قالب برجام با طرف های 
مقاب��ل، توافقنام��ه ای را امض��ا ك��رد و ب��ر 
اساس آن متعهد ش��د كه در ازای لغو همه 
تحريم های هسته ای، برخی محدوديت ها را 
در فعاليت  های هس��ته ای خود اعمال كند. 
با اين حال در ش��رايطی كه ايران به تمامی 
تعهدات برجامی خود پايبند بود، طرف های 
مقاب��ل عزمی ب��رای اجرای تعه��دات خود 
نداش��تند و در همين راستا بود كه دو سال 
قبل دولت ترامپ به ش��کل رسمی از برجام 

خارج شد. 
اين كارشناس مسائل بين الملل خاطرنشان 
ك��رد:  ترام��پ تص��ور می كرد كه اي��ران به 
برج��ام نياز مب��رم دارد و خ��روج آمريکا از 
برجام منجر به اين می ش��ود كه كش��ورمان 
بار ديگر پای ميز مذاكره با آمريکا بنش��يند. 
در همين راستا بود كه همه هدف های آقای 
ترام��پ حول اين محور می چرخيد كه برای 
اس��تفاده های داخل��ی، اي��ران را مجبور به 
نشس��تن پای ميز مذاكره كند و اساساً قائل 
به دست يافتن به هدف مشخصی نيز از اين 

مذاكرات نبود. 
آصفی گف��ت:  در قطعنام��ه 2231 تصريح 
ش��ده اس��ت كه چنانچه يکی از طرف های 
برج��ام مدعی اين باش��د كه ط��رف مقابل 
به تعهدات خود پايبند نيس��ت می تواند در 
قالب فعال كردن مکانيسمی به نام مکانيسم 
ماشه وضعيت را به حالت قبل از انعقاد اين 
توافقنامه بازگرداند. البت��ه در اينجا بايد به 
اين نکته نيز توجه داشت كه مکانيسم ماشه 
يك دكمه نيست كه با فشار دادن آن تمامی 
تحريم ها عليه ايران به حالت سابق بازگردد 
و برای فعال ش��دن اين مکانيس��م، پروسه 

حداقل 35 روزه بايد طی شود. 
وی ادام��ه داد: ام��ا از آنجا ك��ه  آمريکا در 
18 ارديبهش��ت س��ال 97 به شکل رسمی 

از برجام خارج ش��ده و خ��روج خود از اين 
توافقنام��ه را ني��ز ب��ا افتخار اع��الم كرده، 
بنابراين همانطور ك��ه تمامی اعضای برجام 
از جمله چين، روس��يه و تروئيکای اروپايی 
نيز تصريح كردند، اين كش��ور حق استفاده 
از مکانيس��م ماش��ه را ندارد. مضاف بر اين 
بر اس��اس گزارش خبرگ��زاری رويترز حتی 
اعضای غيردائم شورای امنيت سازمان ملل 
و هماهنگ كننده بلژيکی نيز تاكيد كرده اند 
كه از نظر حقوقی آمريکا امکان اس��تفاده از 

مکانيسم ماشه را ندارد. 
س��خنگوی اسبق وزارت امور خارجه با بيان 
اينک��ه دولتم��ردان آمري��کا از هم��ان ابتدا 
می دانس��تند كه امکان استفاده از مکانيسم 
ماش��ه را ندارند و شکست آنها در اين مسير 
قطعی اس��ت، گفت:  با اين حال س��وال اين 
اس��ت كه چرا آمريکا با وجود علم بر اين كه 
در اين دعوای حقوقی شانسی برای پيروزی 
ندارد ولی باز هم در حال تکاپوی بی نتيجه 
اس��ت؟ كه  در پاسخ بايد گفت آقای ترامپ 
هم اكنون و بر اس��اس نتايج نظرس��نجی ها 
شکس��ت خ��ورده انتخابات آت��ی در آمريکا 
است و حتی برخی چهره  های شاخص حزب 
جمهوری خ��واه اع��الم كرده اند ك��ه به جو 
باي��دن رأی می دهند.  به همين دليل آقای 
ترام��پ نياز مبرمی دارد كه به نحوی فضای 
داخلی آمريکا را ب��ه نفع خود تغيير دهد تا 
ش��ايد اين تغيير فضا در نهايت به س��ود او 
تمام ش��ود. اما تالش های او و تيم سياست 
خارجی آمري��کا در عمل نتيجه عکس داده 
و منجر به منزوی ش��دن آمريکا در شورای 

امنيت سازمان ملل شده است. 
آصفی يادآور ش��د:  البته امي��د دولتمردان 
آمريکا اين است كه شايد يکی از كشورهای 
كوچك عضو ش��ورای امني��ت در دقيقه نود 
تحت فش��ار تهديدات اين كشور در راستای 
اه��داف او عمل كند كه اين مس��ئله نيز با 
واكنش تند روس��يه و چين مواجه ش��ده و 
اين دو كش��ور تصريح كرده ان��د كه آمريکا 
نمی تواند با فش��ار به ديگر كش��ورها آنها را 
مجاب به اتخاذ تصميماتی كند كه باب ميل 

اين كشور است.
كارش��ناس مس��ائل بين الملل در پاس��خ به 
اين س��وال كه احتمال اينک��ه آمريکا بتواند 
در اتخاذ راهبرد »دبل وتو« توفيقی داش��ته 
داشته باش��د، چقدر است، گفت: با توجه به 
اينک��ه در صورت موفقي��ت آمريکا در اتخاذ 
حربه دبل وتو،  بدعت بدی در شورای امنيت 
شکل می گيرد كه ماهيت حق وتوی اعضای 
دائم را زير س��وال می برد، كش��ورهای عضو 
ش��ورای امنيت با جدي��ت مخالف اين اقدام 
آمري��کا  هس��تند. بنابراين اتفاق��ی كه اين 

روزها در حال وقوع است اين است كه فضای 
تقابل از ايران و آمريکا به فضای تقابلی ميان 
آمريکا و ش��ورای امنيت تغيير كرده است و 
اين مسئله به بدبختی مضاعف برای آمريکا 
تبديل ش��ده اس��ت و در واقع آمريکا قدرت 
س��نتی اجماع سازی خود در شورای امنيت 
را از دس��ت رفته می بيند. مس��ئله ای كه در 
دولت س��ابق آمريکا به خوبی از سوی اوباما 

پياده سازی می كرد. 
وی اف��زود: آقای اوبام��ا از آنجا كه در ظاهر 
خ��ود را فردی م��ؤدب جلوه م��ی داد و در 
بيان نيز به ش��کل علنی تهديدآميز س��خن 
نمی گف��ت و  همانن��د ترامپ ني��ز روحيات 
نژادپرستانه نداش��ت، توانسته بود به شکل 
هوش��مندانه اجماع سراسری عليه ايران در 
ش��ورای امنيت ايج��اد كند. ام��ا هنر آقای 
ترامپ اين ب��وده كه اجماع عليه ايران را به 
طور كلی به هم زده كه اين مس��ئله به نفع 

ايران تمام شده است.
بنابراي��ن اختالف��ات عمي��ق مي��ان آمريکا 
ب��ا روس��يه و چين و در مرتب��ه ضعيف تر با 
تروئي��کای اروپايی به نحوی اس��ت كه بيم 
اين می رود كه ش��ورای امنيت سازمان ملل 
از اس��اس فرو بپاش��د، بطوری كه روسيه و 
چي��ن از اين پ��س در هر موض��وع رويه ای 
اقدام به وتوی تصميم��ات آمريکا می كنند. 
ب��رای جمع بندی اين بخ��ش بايد گفت كه 
نهايت تکاپوی آمريکا اين است كه در خالل 
فش��ارها به ايران، كش��وری پيدا شود كه با 
ط��رح راهب��ردی ميانه، زمين��ه گفت وگو و 
مذاك��ره آمريکا با ايران را ب��ه نحوی فراهم 
كن��د ت��ا ترامپ بتوان��د از اين بس��تر برای 
انتخابات آتی رياس��ت  جمهوری بهره بردای 

داخلی كند. 
آصفی گفت:  از س��وی ديگر به فرض اينکه 
آمريکا بتواند مکانيس��م ماش��ه را نيز فعال 
كند، وضعيت تحريم ه��ا  عليه ايران ديگر از 
اين چي��زی كه امروز هس��ت، بدتر نخواهد 
شد. آمريکايی ها در اين مدت سياست فشار 
حداكث��ری را در قب��ال ايران پياده س��ازی 
كردند و حتی برخی تحريم ها را دوبار وضع 
كردند ولی در نقطه مقابل جمهوری اسالمی 
با هوشمندی، سياس��ت ابتکار حداكثری را 
در دس��تور كار ق��رار داد. به اين معنا كه در 
قطعنامه اولی كه هفته گذش��ته با شکست 
آمريکا همراه بود، حداكثر توان ديپلماتيك 
خود را ب��رای مذاكره با طرف های مرتبط با 
اين مس��ئله به كار بست و در امتداد آن نيز 
در روزهای گذش��ته از موش��ك های جديد 

خود رونمايی كرد. 
وی افزود:  البته سفر روزهای آينده مديركل 
آژان��س بين المللی ان��رژی اتمی به تهران از 

اهميت بااليی برخوردار است. به اعتقاد من 
هدف از اين س��فر اين اس��ت كه جمهوری 
اس��المی را مج��اب كن��د ت��ا آن دس��ته از 
تعهداتی كه به دليل بدعهدی آمريکا تعليق 

كرده به حالت سابق بازگرداند. 
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در پاسخ 
به اين س��وال كه علت مخالفت اروپايی ها با 
اق��دام اخير آمري��کا بويژه با عل��م به اينکه 
اين كشورها همواره نش��ان داده  اند عليرغم 
اخت��الف  نظرات ظاهری با برخی تصميمات 
آمريکا در نهايت اقداماتی همس��و با اياالت 
متحده را در دستور كار خود قرار می دهند، 
چيس��ت؟ تصري��ح ك��رد:  بخش��ی از اي��ن 
مخالفت ها به اين دليل است كه به هر حال 
دولت فعلی آمريکا در اين س��الها كشورهای 
اروپاي��ی  را به انحای مختل��ف تحقير كرده 
اس��ت. بنابراين كش��ورهای اروپاي��ی با اين 
اق��دام به نوعی قصد اعاده حيثيت در مقابل 
آمري��کا را دارند. از س��وی ديگ��ر اروپايی ها 
رس��ماً عضو برجام هس��تند و حتی اگر در 
باطن نيز همنظر با آمريکا باش��ند، در عمل 

نمی توانند همانند آمريکا رفتار كنند. 
آصف��ی تاكيد كرد: مس��ئله ديگری كه از دو 
مورد قبلی نيز مهم تر اس��ت اين اس��ت كه 
اروپايی ه��ا به خوب��ی می دانند كه حتی اگر 
مکانيسم ماش��ه نيز فعال ش��ود،  فشارهای 
وارده به اي��ران از آنچه كه امروز وجود دارد 
بيش��تر نخواهد ش��د. كما اينکه در شرايط 
فعلی امکان جابجايی پول برای ايران وجود 
ن��دارد، فروش نفت به حداقل خود رس��يده 
و از نظر تس��ليحاتی نيز اي��ران به نقطه ای 
رسيده اس��ت كه بيشتر نيازمندی های خود 
را با بومی سازی مرتفع كرده است و به فرض 
اينکه تحريم های تسليحاتی نيز همين فردا 
برداش��ته شود، كش��ورها از ترس تهديدات 
آمري��کا ب��ه ايران س��الحی نمی فروش��ند. 
بنابراي��ن اروپا می دانند ك��ه اعمال مکانيزم 

ماشه در عمل تغييری ايجاد نخواهد كرد. 
وی اف��زود:  ام��ا در نقطه مقاب��ل اروپايی ها 
ب��ه خوبی می دانن��د كه در ص��ورت اعمال 
مکانيس��م ماشه ممکن اس��ت ايران به طور 
كام��ل از برجام خارج ش��ود و ديگر به هيچ 
ي��ك از تعهدات خ��ود ذيل اي��ن توافقنامه 
پايبن��د نباش��د. در حال��ی ك��ه اروپايی ها 
مدعی هستند كه برجام توانسته بسياری از 
نگرانی های آنها در قبال قدرت تس��ليحاتی، 
فعاليت های هس��ته ای و ق��درت منطقه ای 
اي��ران را برط��رف كند. بنابراي��ن بر همين 
اساس جمهوری اس��المی بايد در مکاتبات 
خود با كش��ورهای اروپايی تصريح كند كه 
هيچ نگرانی نسبت به اعمال مکانيسم ماشه 

تسنيم ندارد.

امامهادی)ع(: كسی كه از آفريدگار پيروی كند از خشم آفري�ده  ها ب�اكی ن�دارد.
 و كسی كه خ��دا را به خش�م آورد، بايد باور كند كه مردم بر او خشم خواهند آورد.

مدنیبااشارهبهبرگزاری
جشنبركتهرمزخبرداد:

سرمايهگذاری222ميلياردیبنياد
بركتدرجزيرههرمز

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجراي��ی فرمان امام 
از س��رمايه گذاری بي��ش از 222 ميلي��ارد ريال��ی 
اي��ن بنياد در حوزه ه��ای اش��تغال زايی، عمرانی و 
زيربنايی جزيره هرمز خبر داد. اميرحس��ين مدنی 
با اشاره به برگزاری »جشن بركت هرمز« با حضور 
عبدالعل��ی صاحب محم��دی معاون س��تاد اجرايی 
فرمان امام، مقامات استانی و محلی و اهالی جزيره 
هرمز گفت: در اين جش��ن، 30 دس��ت جهيزيه به 
ارزش 6 ميلي��ارد ريال به زوج ه��ای جوان هرمزی 
اهدا و همچنين مرمت 70 باب مس��کن س��اكنان 
اين جزيره آغاز ش��د. مديرعامل بنياد بركت ادامه 
داد: در جشن بركت هرمز همچنين اقالم مورد نياز 
مراكز آموزشی فرهنگی هرمز به ارزش 15 ميليارد 
ريال اهدا و هزينه های درمان بيماران صعب العالج 
جزيره تامين و مراس��م عقد يك زوج جوان ساكن 

اين جزيره به شکل نمادين برگزار شد.
وی در تشريح اقدامات بنياد بركت در جزيره هرمز 
گفت: بنياد بركت طی س��ه سال فعاليت در هرمز، 
بيش از 144 طرح اشتغال زايی و 98 پروژه عمرانی 
و زيربنايی را در اين جزيره به بهره برداری رس��انده 
اس��ت. مدن��ی تاكيد ك��رد: راه ان��دازی 144 طرح 
اشتغال زايی اجتماع محور باعث ايجاد بيش از 432 
فرصت ش��غلی در هرمز ش��ده است و 85 متقاضی 
ديگر نيز در مرحله اخذ تسهيالت اشتغال زايی قرار 
دارند.  همچنين بيش از 17 گروه توس��عه محلی و 
15 صن��دوق پس انداز كس��ب و كار در اين جزيره 
تش��کيل شده است. مديرعامل بنياد بركت با اشاره 
به ظرفيت ها و پتانس��يل های جزيره هرمز در حوزه 
گردش��گری عنوان كرد: در همين راس��تا، بيش��تر 
مشاغل ايجاد شده توسط بنياد بركت در رسته های 
شغلی مرتبط با گردش��گری و خدمات جانبی آن، 
صنايع دس��تی، بوم گردی، توليد پوشاك و مشاغل 
خدماتی اس��ت. وی با اشاره به سرمايه گذاری بيش 
از 222 ميلي��ارد ريالی بنياد برك��ت در حوزه های 
اش��تغال زايی و عمرانی و زيربنايی در هرمز تصريح 
كرد: اجرای طرح های اش��تغال زايی و عمرانی بنياد 
مهاجرت معکوس را در جزيره هرمز رقم زده و باعث 
بازگشت يك هزار نفر از اهالی اين جزيره شده است.  
مديرعامل بنياد بركت درباره برنامه های اشتغال زايی 
اين بنياد در جزيره هرمز برای سال جاری نيز توضيح 
داد: امس��ال اج��رای يك صد طرح اش��تغال زايی در 
دستور كار بنياد قرار دارد كه راه اندازی اين يك صد 
طرح، 300 شغل را به دنبال خواهد داشت. مدنی در 
خصوص طرح های عمران��ی و زيربنايی بنياد بركت 
در جزيره هرمز نيز گفت: پروژه رينگ دور جزيره را 
به عنوان يکی از پروژه های گردشگری در دستور كار 
ق��رار داده ايم كه برای اين پروژه تا به امروز 10 هزار 
متر زيرسازی و 10 هزار متر آسفات انجام و سه هزار 

متر پياده روسازی نيز انجام شده است. 

خبر

اروپایی ه���ا ب���ه خوب���ی می دانند که 
در صورت اعمال مکانیس���م ماشه 
ممکن اس���ت ای���ران به ط���ور کامل 
از برج���ام خ���ارج ش���ود و دیگ���ر ب���ه 
هی���چ ی���ک از تعه���دات خ���ود ذی���ل 
ای���ن توافقنام���ه پایبند نباش���د. در 
حالی که اروپایی ها مدعی هستند 
از  بس���یاری  توانس���ته  برج���ام  ک���ه 
نگرانی ه���ای آنه���ا در قب���ال ق���درت 
تسلیحاتی، فعالیت های هسته ای 
و قدرت منطق���ه ای ایران را برطرف 
کن���د. بنابرای���ن ب���ر همین اس���اس 
جمهوری اسالمی باید در مکاتبات 
خود با کش���ورهای اروپایی تصریح 
کن���د ک���ه هی���چ نگران���ی نس���بت به 

اعمال مکانیسم ماشه ندارد.

گزارش

آگهی فراخوان  مشارکت در طرح هاى الیروبى و ساماندهى رودخانه ها در مقابل برداشت 
مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده رودخانه هاى استان و انتخاب  از طریق مناقصه عمومى

روابــط عمـومــی
شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان

ول
ت ا
نوب

شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان

  www.setadiran.ir 

الف )  شرح مختصرى از پروژه ها

ب )  شرایط کلى سرمایه گذار

ج )  تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و اسناد مناقصه  

د ) تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و اسناد مناقصه 

ه ) تاریخ بازگشایی پیشنهادات: 

و ) سایر شرایط

www.setadiran.ir  www.hrrw.ir  http://iets.mporg.ir  

حمیدرضا آصفی پاسخ داد

چرا اروپایی ها با پیشنهاد آمریکا برای فعال شدن 
مکانیسم ماشه مخالف اند؟ 


