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فرمانده نیروی هوایی ارتش:

ٓامادگی نیروی هوایی ارتش برای پاسخ 
به هر تهدید و گستاخی دشمن

۲

پس از خروج آمریکا از برجام که دو ســال از آن 
می گذرد، ایران در ســال اول خروج آمریکا 5 گام 
را در راســتای کاهش تعهدات هسته ای در قالب 

برجام برداشت.
از زمانــی که توافق هســته ای به امضاء رســید، 
تاکنون غرب بــه هیچیک از تعهدات خود پایبند 
نبوده اســت و با روی کار آمدن دونالد ترامپ در 
آمریکا، تحریم ها بیشــتر شــد و آمریکا از برجام 
خارج شــد. یکی از نکات مهمی که در مذاکرات 
و توافقــات ایران با غرب و به ویژه آمریکا باید در 
نظر گرفته شــود، رفت و آمدهای رؤسای جمهور 
در این کشــور است. دموکرات یک سیاست علیه 
ایران اعمال می کند و جمهوری خواه نیز سیاست 
دیگــری علیه ایــران اتخاذ می کنــد، در ماهیت 
دشــمنی این دو حزب علیه ایران اشتراک وجود 

دارد و تفاوت در نوع اجرا است.
اما مســئله این است که آیا می توان با یک دولت 
در آمریکا به توافق رســید و دولت بعدی که روی 

کار می آید آن توافق را زیر پا بگذارد؟
تکلیف توافقی که به دســت آمده است نتیجه اش 
می شود برجام که اوباما آن را امضاء کرد ترامپ با 

یک امضاء از آن خارج شد.
درباره بایدن هم همین است، اگر او در زمان مقرر 
وارد کاخ ســفید شود با توجه به این که سیاست 
روشــنی درباره برجام هم ندارد، بر فرض اگر به 
برجام بازگردد، آیا تهعدات آمریکا را اجرا می کند 
و آیا پس از چهار ســال دوره او، فر دیگری رئیس 
جمهــور ایاالت متحده شــود، به برجــام پایبند 
خواهد بود یا بار دیگــر با یک امضاء از آن خارج 
می شــود و آن کشوری که در این دور باطل زیان 

می بیند ایران است.
اکنون که مصوبه مجلس شــورای اسالمی به نام 
»طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافــع ملت ایران« به تصویب رســیده و برای 
اجرا به دولت ابالغ شــده اســت، آیا برای کشور 
زیانبار است؟ دولت پس از خروج آمریکا از برجام 
5 گام کاهــش تعهدات ایران از توافق هســته ای 
را اجــرا کرد، این اقدام با هــدف ایجاد تعادل در 
بدعهدی اروپا و آمریکا و برای فشــار سیاسی به 
طــرف مقابل جهت اجــرای تعهداتی بود که آنها 
در برجام داده اند. اما با گذشــت یکسال از اجرای 
کاهــش تعهدات ایران در برجــام، اروپا و آمریکا 
هیچ واکنش مثبتی نســبت به آن از خود نشان 
ندادند و در واقع ایران را متهم به زیر پا گذاشتن 
تعهدات خود کردند و خواهان بازگشــت ایران به 
اجرای کامل برجام شــدند. واکنش آمریکا و اروپا 
در قبال ایران نشان داد که گام های برداشته شده 
در کاهش تعهدات جمهوری اسالمی، تأثیر الزم را 

نداشته است و در واقع بی اثر بوده است.
طــرح مجلس شــورای اســالمی کــه از ابتدا با 
مخالفت دولــت همراه بود، به تصویب رســید و 
شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و دولت موظف 
شد تا آن را اجرا کند.مخالفت دولت منطقی نبود 
چرا که مجلس با طرح خود ابزاری را برای دولت 
مهیــا کرد تا بتواند در مذاکراتی که بر ســر اجرا 
برجام با اروپایی ها دارد دست برتر را داشته باشد.

در واقع اقدام مجلس فشار بیشتر به طرف مقابل 
اســت که تاکنون از تعهدات خود سرپیچی کرده 
و تنهــا انتظار و توقع دارد که ایــران باید پایبند 
تعهدات باشد. غنی ســازی 20 درصدی اورانیوم 
در سایت هســته ای فردو از روز گذشته بر اساس 
طرح راهبردی مجلس آغاز شــد.آغاز غنی سازی 
گام اول در اجرای طرح راهبردی مجلس اســت 
و در صورتی که غرب بجای بازگشــت به تعهدات 
خود این اقدام را محکوم و نقض برجام بداند، گام 

بعدی اجرا خواهد شد.
گام بعدی خروج از پروتکل الحاقی است که البته 
از سوی دولت به طور داوطلبانه برای نشان دادن 
حسن نیت اجرا شده اســت. که البته این حسن 
نیت با رفتاری که از ســوی آمریکا و اروپا از زمان 
اجرای برجام تاکنون دیده شــده سوء استفاده از 
حســن نیت ایران بوده اســت.اکنون نیز پس از 
اعالم آغاز غنی سازی 20 درصدی از سوی ایران، 
اتحادیه اروپا با یک سیاست طلبکارانه اقدام ایران

ٓاغاز پایان مدارا با اروپا

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

 رئیس دستگاه قضا: 
هوای پاک از حقوق مردم است دادستان 

کل موضوع را با جدیت دنبال کند
۲

سرمقاله

سیاست روز اما و اگرهای تک نرخی کردن ارز را بررسی می کند؛
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محمد صفری

جزئیات توقیف شناور کره جنوبی توسط سپاه
روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه از توقیف یک فروند شــناور کره جنوبی با نام تجاری هانکوک 
چیامی، به دلیل نقض پروتکل های زیســت محیطی توســط دریادالن این نیرو در خلیج فارس خبر 
داد. روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه در اطالعیه ای با اعالم توقیف یک فروند شــناور متعلق به 
کره جنوبی توســط دریادالن این نیرو در صبح روز )دوشــنبه 15 دیماه 99( در آبهای خلیج فارس 
آورده اســت: این  نفتکش که از مبدأ بندر الجبیل عربستان در خلیج فارس در حرکت بود، به دلیل 
نقض پیاپی قوانین زیســت محیطی دریایی توسط ناوگروه ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی توقیف شد.
این اطالعیه افزوده اســت: این کشــتی با پرچم کره جنوبی بنام  HANKUK CHEMI  حامل 

7هزار و 200 تن مواد شیمیایی نفتی بوده است.
ایــن اطالعیه با بیان اینکه خدمه های این شــناور نفتی از ملیت های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و 
میانمار هستند، خاطرنشان کرده است: این نفتکش پس از توقیف در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفت 

و پرونده آن برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کشور خواهد شد.
در اطالعیه روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه تصریح شــده است : توقیف این شناور به درخواست 
سازمان بنادر و دریانوردی و با حکم دادستانی استان هرمزگان در ساعت 10 صبح روز  پانزدهم دی 
ماه انجام شد. پس از توقیف نفتکش متعلق به کره جنوبی، واکنش های مردمی نسبت به اقدام نیروی 
دریایی ســپاه جالب توجه بود. نظراتی که مردم درباره خبر توقیف این نفتکش در زیر اخبار منتشر 
شده در خبرگزاری های داخلی درج کرده اند بر این اساس است که تازمان پرداخت بدهی 7 میلیارد 
دالری کره جنوبی به ایران، این نفتکش در توقیف بماند. دولت کره جنوبی بابت خرید نفت از ایران 
7 میلیارد دالر بدهکار است که این بدهی را سال ها است به بهانه تحریم های اقتصادی توقیف کرده 
و حتــی مطالبــه هزینه نگهداری آن را نیز ایران دارد، در حالی کــه دولت کره جنوبی به خاطر نگه 

داشتن 7 میلیارد دالر از دارایی ها ایران در بانک های خود باید سود این مبلغ را نیز پرداخت کند.

مجری رویداد »کاک برکت« خبر داد:

ارائه 680 ایده برای اشتغال کولبران استان های مرزی
مجری »کاک برکت« از ارائه 680 ایده به این رویداد ملی با هدف توانمندسازی 
کولبران اســتان های مرزی خبر داد. مهدی عبدالحمید با بیان این مطلب و با 
اشــاره به ثبت نام 680 نفر در رویداد ملی کاک برکت افزود: در گام اول، 284 
طرح رســیده به رویداد گزینش شد که پس از برگزاری پنج کارگاه با استفاده 
از ظرفیت های استانی و با هدف توانمندسازی افراد و گروه های شرکت کننده، 
در نهایت 75 طرح انتخاب و به مرحله نهایی راه پیدا کرد. وی خاطرنشان کرد: 
برای تمامی صاحبان ایده های منتخب، یک دوره مجازی کســب و کار در نظر 
گرفته شده است. مجری کاک برکت درباره اهداف این رویداد نیز توضیح داد: عالوه بر اهداف اولیه از 
جمله ایجاد 3500 طرح اشــتغال زایی منجر به ایجاد بیش از 11 هزار شغل برای کولبران سه استان 
مرزی کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه، هدف اصلی و نهایی رویداد کاک برکت ایجاد اکوسیستم 
کارآفرینی و تحقق فرآیند توانمندسازی کولبران در این مناطق است. عبدالحمید ادامه داد: در همین 
راستا و با موافقت مدیرعامل بنیاد برکت، راه اندازی مرکز نوآوری پیشرفت منطقه ای در استان کردستان 
با هدف حمایت از فعالیت های اشــتغال زایی برای کولبران استان های مرزی در دستور کار قرار گرفته 
اســت. وی تصریح کرد: با آغاز به کار و فعالیت رویداد ملی کاک برکت، جلسات متعددی با ذی نفعان 
این رویداد از جمله سیاسیون، مقامات استانی و جوامع دانشگاهی گذاشته شده و صدای مردم مناطق 
مرزی شنیده شده است. مجری کاک برکت با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های استانی برای برگزاری 
این رویداد گفت: در هر ســه اســتان هدف رویداد، جلسات متعددی با حضور مقامات استانی، اساتید 
دانشگاه و تسهیل گران بنیاد برکت به عنوان نقطه اتصال رویداد به مردم در هر استان برگزار شده است. 
عبدالحمید افزود: در این مدت، جوامع دانشگاهی استان های هدف رویداد کاک برکت اقدام به برگزاری 
کارگاه های آموزشی زیادی کرده اند و بیشترین طرح ها و ایده های رسیده به رویداد نیز از سوی اعضای 
هیات علمی و فارغ التحصیالن دانشگاهی است. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر 
این که اولویت طرح های پذیرفته شده با استان های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه بوده است، 
تصریح کرد: طراحان و ایده پردازان کرمانشاهی بیشترین مشارکت را در رویداد کاک برکت داشته اند. 

Vol.20  No.5494  January 05.2021 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || سه شنبه 1۶ دی 13۹۹  21 جمادي االولي 1۴۴1  سال بيستم  شماره 5۴۹۴ | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

صفحه ۷

فردو زنده شد
با تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد


