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آنطور که برخی انتظار داشــتند، با آمدن بایدن، واشنگتن 
بالفاصله بــه برجام بازنگشــت و احیای توافق هســته ای 
همچنان در هاله ای از ابهام مانده اســت. این درحالی است 
که از ابتدا بسیاری از تحلیلگران سیاسی تأکید داشتند که 
بازگشــت امریکا به توافق هســته ای اینگونه که طرفداران 
مذاکــره با غرب عنوان می کنند آســان نبوده و مســتلزم 
شرایطی دیگر از جمله شرایط داخلی امریکا  است. در عین 
حال پیچیدگی ها بر سر احیای توافق هسته ای به اینجا ختم 
نمی شود چرا که کشورهای عربی نیز خواستار مشارکت در 
مذاکرات برجامی شــده اند و رژیم اسرائیل نیز به شدت به 
دنبال منصرف کردن بایدن از بازگشــت به برجام است. در 
این میان کارشناسان می گویند تا ۲۱ فوریه سوم اسفند ماه 
زمان پایان ضرب االجل ایــران به آمریکا زمان زیادی باقی 
نمانده و مسلم است که این رویکرد چندان به سرعت پیش 
نمی رود. در این میان بســیاری دیگر از تحلیل گران تاکید 
دارند که امریکا دیگر تمایلی به بازگشــت به برجام ندارد و 

شاید هم منتظر دولت بعدی در ایران است.
 خطای ایران و صبر راهبردی 

هنگامی که بایدن در ایاالت متحده امریکا به روی کار آمد، 
دولتمردان جبران نقاط ضعف خود را بازگشت دوباره امریکا 
به برجام عنوان کردنــد و تصویری از یک دولت ضعیف در 
روبروی دولت بایدن نمایش دادند که معطل برجام است. در 
حقیقت طبق برآوردهایی که از سوی دولتمردان عنوان می 
شد، بنا بود بایدن پس از استقرار در پست ریاست جمهوری 
آمریکا، امتیازها یا مشوق هایی به ایران بدهد تا تهران مجدداً 
وارد دوره تنش زدایی با آمریکا شــود. با این حال وعده های 
بایدن مبنی بر بازگشــت امریکا به توافق هسته ای چندان 
پیشرفتی نداشته و انتظار واشنگتن این است که تهران ابتدا 
تعهدات خود را بجا آورد و در آن سو نیز کشورهای اروپایی 
همچنان با نادیده گرفتن تعهداتشان و فرار به جلو از اقدامات 

ایران در چارچوب برجام ابراز نگرانی می کنند.
مسعود براتی کارشناس روابط بین الملل در این باره گفت: 
این تصور خام در حالی در بین برخی مقامات دولتی ایجاد 

شــده بود که از ماه ها قبل، شــواهد نشان می داد که بایدن 
کاًل بنایی بر بازگشــت واقعی به برجام و برداشتن تحریم ها 
نداشته است. برای نمونه، مردادماه امسال مرکز امنیت نوین 
آمریکا گزارشــی با عنوان تعامل مجدد با ایران را منتشــر 
کرده و در آنجا بیان کرده اســت که صرفاً باید یک ســری 
مشــوق هایی به ایران ارائه شود و نه بحث رفع کامل و همه 
جانبه تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده اســت. 
در واقع، مسئله بازگشت آمریکا به برجام هیچ جایگاهی در 
تصمیم سازی هایی که برای بایدن انجام شده، نداشت و مثاًل 
همین گزارش برای مردادماه امسال است یعنی ماه ها قبل تر 

از مصوبه مجلس صادر شد. 
براتی با طرح این ســوال که این تصور خام از کجا ناشــی 
می شود؟ گفت: این تصور خام از باور کردن این شعار بایدن 
که من قرار است به برجام برگردم، ایجاد شده است در حالی 
که این قضیه صرفا یک سیاســت اعالمی و تبلیغاتی بایدن 

بود و اهداف فریبکارانه در آن وجود داشت.
کارشــناس مســائلی سیاســی و بین الملل افــزود: وقتی 
می خواهید سیاســت واقعی بایدن در قبال ایران و برجام را 
فهم کنید باید شــرایط را ببینید. خیلی از افرادی که برای 
بایدن در حال تولید فکر هستند از جمله خانم وندی شرمن 
بیان کردند که االن سال ۲0۱6 نیست یعنی ما در موقعیتی 

مثل سال ۲0۱6 در برابر ایران نیستیم.
 سیاست امریکا چیست؟

به نظر می رســد که امریکا با توجه به اجرای سیاست صبر 
راهبردی از سوی ایران تالش می کند تا جایی که می تواند به 
اهداف خود دست یابد. به عقیده کارشناسان چنین سیاستی 
متاســفانه  ناشی از رفتار دولت روحانی و بخصوص دستگاه 
دیپلماسی در مواجهه با توافق هسته ای است و موجب شده 
تا آنها خود را در جایگاه برتر در توافق با ایران بدانند. از روز 
اجرای توافق و با صرفنظر از ایرادات جدی به توافق، آمریکا 
به صورت مستمر شروع به نادیده گرفتن و نقض تعهداتش 
کرد و ایــن موضوع حتی در دوره اوباما نیز وجود داشــت. 
مهمترین نقــض عهدی که در دوره اوبامــا صورت گرفت، 
تمدید قانون تحریم ایران بود که خالف متن برجام بود ولی 
واکنش ایران واکنشی مبتنی بر صبر راهبردی بود و تا امروز 

این شــرایط ادامه دارد، تصویب قانون کاتسا، خروج امریکا 
از برجام، اعمال سیاســت فشار حداکثری و ... همگی انجام 
شد اما دولت ایران یک طرفه در برجام باقی ماند و روحانی 
اعالم کرد صرفا یک مزاحم از توافق کم شــده و ما به توافق 

ادامه می دهیم.
از سوی دیگر اروپا نیز جای امریکا را پر نکرد و خود منفعل 
در مقابل سیاست های اعالمی امریکا باقی ماند و این درحالی 
بود که مســئولین دولتی به این رفتار اروپا واقف بودند. این 
عملکرد ناموزون و یک طرفه تا آنجا ادامه داشــت که دولت 
زیر فشار افکار عمومی قانون اقدام متقابل علیه تحریمها را 

به اجرا درآورد. 
در حقیقت می توان گفــت اکنون نیز با توجه به این برنامه 
سیاســت راهبردی دولت دوازدهم، بایدن نیز عجله ای برای 

بازگشت به توافق برجام ندارد . 
 خرید زمان و ارزیابی دولت آینده 

در عین حال عده ای دیگر از کارشناســان سیاســی بر این 
باورند که بایدن در تالش اســت تا حداکثــر زمان را برای 
بازگشــت به برجام خریداری و مانــع از واکنش های ایران 
نسبت به بدقولی غرب شده و در عین حال خود بتواند اوضاع 
داخلی در امریکا را که به واسطه بیماری کرونا برهم ریخته 

تر از گذشته شده سرو سامان دهد.
دولت جدید آمریکا با مشــکالت و چالش هــای زیادی در 
عرصه داخلی و خارجی که میراث ترامپ است مواجه است 
. مبارزه با همه گیری بیمــاری کووید ۱۹، تقویت اقتصاد، 
اصالح روابط با ســازمان های بین المللی، تنظیم سیاســت 
خارجی و روابط با چین و شرکا، مناسبات با روسیه، آمریکای 
التین و غیره جزو دغدغه های اصلی دولت بایدن به شــمار 
می رود. کشورهای مقابل نیز در تالشند تا مناسبات خود با 
دولت جدید آمریکا را به شرایط عادی برگردانند. در نتیجه 

مسأله ایران برای این کشورها در اولویت اول قرار ندارد.
علیرضا سلطانی کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه 
در ایــن باره گفت:  امریکا می داند در حال حاضر در ایران، 
احیای برجام در دولت کنونی یا دولت آینده است و در این 
زمینه رقابتی جدی درگرفته است حال اگر آمریکا در دولت 
کنونی که چند ماهی بیشــتر به پایــان آن باقی نمانده، به 
برجام بازگردد و تحریم ها لغو شــود این به نفع دولت آینده 
خواهــد بود. چرا که این تحول مســیر را برای دولت آینده 
هموار می کند تا بدون دغدغه برجام و رفع تحریم، مســیر 
اصالحات اقتصادی و تثبیت شــرایط اقتصادی و سیاسی و 
احیای مناسبات اقتصاد جهانی را دنبال کند. اما اگر برجام 
در طول مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم احیا نشود، 
روند بازگشت آمریکا بسیار سخت تر خواهد شد و اگر مسائل 
در این دولت حل و فصل نشود در دولت بعدی بسیار زمان 
بر خواهد بود. وی افزود: دولت بایدن و شــرکای اروپایی او 
تا بخواهند به یک ارزیابی از دولت جدید ایران برسند قطعاً 
زمان زیادی ســپری خواهد شــد. تنظیم سیاست خارجی 
دولــت جدید در ایران نیز زمان بر اســت که بدون شــک 
چنین وضعیتی اصاًل به نفع اقتصاد به شــدت آسیب دیده 
ایران نیســت. مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل سیاسی و 
بین الملل نیز با اشــاره به نوع عملکرد بایدن در امضای ۱7 
فرمانی که بعد از تحلیف و ورودش به کاخ ســفید انجام داد 

گفت: صادر نکردن فرمان بازگشــت به برجام، پیامی آشکار 
به ایران دارد که آمریکا بازگشــت به برجام را اگر چه شعار 
انتخاباتی خود قرار داد اما در عمل اشتیاقی به آن و بازگشت 

فوری ندارد. 
 هنوز تصمیم بایدن قطعی نشده است 

با این حال به نظر می رسد  که هنوز تصمیم بایدن در این 
زمینه کاماًل قطعی نشده است. نشریه الگماینر در گزارشی 
بــه قلم جاناتان اس توبین در این باره با بررســی مصاحبه 
بایدن با تلویزیون CBS نوشــت: هنگامی که مجری از وی 
در مورد ایران ســوال کرد، او از جواب مستقیم طفره رفت. 
بایدن   در پاســخ به ســوال اودانل مجری برنامه مبنی بر 
اینکــه آیا او برای بازگرداندن ایرانیــان به میز مذاکره قبل 
از پایــان مهلت ایران تحریم ها را لغو می کند، قاطعانه »نه« 
گفت. همچنین زمانی که اودانل با طرح این ســوال که آیا 
ایرانی ها ابتدا باید غنی ســازی اورانیوم را متوقف کنند؟  از 
بایدن توضیح خواســت، بایدن با احترام سرش را به نشانه 
تأیید تکان داد و این حرف را تأیید کرد. اما روز بعد وقتی در 
جلسه توجیهی - مطبوعاتی کاخ سفید در این باره از سوی 
خبرنگاران سوالی مطرح شد، جن پساکی سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا اظهار داشــت: وقتی صحبت از سیاستگذاری 
می شــود، رئیس جمهور مقام نهایی در کاخ سفید نیست. 
ایــن روزنامه نگار امریکایی در ادامــه اضافه کرد:  هنگامی 
که یک گزارشــگر در پاسخ به اظهارات بایدن، از پساکی در 
مــورد اظهارات آیت اهلل علی خامنــه ای، رهبر ایران، مبنی 
بر اینکه ایران کار خود را در قبال انرژی هســته ای متوقف 
نخواهد کرد مگــر اینکه بایدن تحریم های خود را لغو کند، 
ســوال کرد،  پساکی گفت که شــما به گفته های بایدن در 
این مورد می رســید، ما نباید چشم و گوش دروغگوی خود 
را باور کنیم. وی در ادامه به پاســخ پســاکی اشــاره کرد و 
گفت؛ این پاسخ نکات جالبی را روشن کرد. دبیر مطبوعاتی 
کاخ ســفید در پاسخ به این سوال گفت که  »برای روشن تر 
شدن موضوع باید بگویم که  رئیس جمهور هرگز دقیقاً این 
حرف را نزده اســت و این سخنان را نورا اودانل در گفتگو با 
رئیس جمهور بیان کرده است که رئیس جمهور هم به این 
سوال پاسخ نداد.« توبین نوشت: پساکی همچنین در پاسخ 
خبرنگاری که گفت بایدن برای این ســوال ســر تکان داد، 
گفت: موضع بایدن تغییری نکرده اســت. فکر می کنم اگر 
بخواهیم یک تغییر عمده در سیاست را اعالم کنیم، آن را به 

روشی متفاوت تر از تکان دادن سر انجام می دهیم. 
این روزنامه نگار امریکایی در این باره تصریح کرد: این سخنان 
خبر خوبی برای ایران است. در حقیقت این سیگنالی برای 
هرکسی اســت که در مورد بازگشــت مالی و بقیه اعضای 
انجمن فارغ التحصیالن اوباما بــه راهروهای قدرت و تغییر 
نظراتشــان در مورد ایران  شک داشت. آن ها همانطور که از 
۲0۱3 تا ۲0۱5 در اولین دور مذاکرات ایران برجام را امضا 

کردند، دوباره این کار را خواهند کرد. 
وی افزود: با این حال اگــر ایران به وضعیت خود در ژانویه 
۲0۱7 بر نگردد تصمیم بایدن در مورد ضرورت از سرگیری 
توافقنامه ای که دســتاورد سیاســت خارجی باراک اوباما، 

رئیس جمهوری سابق بوده، بی معنی می شود . 
توبین خاطرنشــان کرد:  »بندهای غــروب آفتاب« برجام 

که ایرانیان بر آن اصرار داشــتند فقط در عرض چند ســال 
منقضی می شــود و این به معنی آن است که در پایان این 
دهه، ایران قادر است با هماهنگی غرب به طور آشکار انرژی 

هسته ای را دنبال کند.  
این خبرنگار امریکایی گفــت: این بندها باید در یک توافق 
جدید، حذف شود یا اینکه ایاالت متحده و متحدانش مجبور 
شوند ایران هسته ای را بپذیرند و یا اقدام نظامی را در دستور 

کار قرار دهند.  
وی با اشــاره به اینکه این تنها هدیه دولت بایدن در هفته 
گذشته به ایران نبود، نوشت: روز جمعه، وزارت امور خارجه 
به کنگره اعالم کرد در حال تغییر توصیف شورشیان حوثی 
یمن اســت که پیش  از این از سوی دولت ترامپ به عنوان 
یک گروه تروریســتی معرفی شده بود. ترامپ دلیل این امر 
را بخشــی از تالش های امریکا برای پایان دادن به جنگ در 
یمن اعالم کرده بــود؛ بنابراین، این هم گام دیگری بود که 

نشان می داد بایدن چندان رضایتی از سعودی ها ندارد. 
وی افزود: فشــار بر سعودی ها نشان می دهد بایدن در مورد 
این واقعیت که حسن نیت آن ها برای توافق آبراهام )توافق 
صلح اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین که با همکاری 
امریکا انجام شد( ضروری بود، بی توجه است. همچنین باید 
این اقدام را عالمت بایدن مبنی بر لغو فروش تســلیحات به 
امارات متحده عربی دانست که بخشی از مذاکرات منجر به 

این  توافق بود. 
توبین تاکید کرد: واضح است دولت بایدن واقعاً عالقه ای به 
گســترش یا حتی حفظ صلح مورد نظر ترامپ ندارد و این 
درحالی است که گاهی اوقات بایدن و آنتونی بلینکن، وزیر 
امورخارجه، به گونه ای صحبت می کنند که گویی به اتحاد با 

رااسرائیل اهمیت می دهند.
 در نهایت 

در نهایت باید در نظر داشــت سیاســت های ایران نباید بر 
اساس بازگشت یا عدم بازگشت بایدن به برجام تنظیم شود.  
مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران درباره خوشــبینی 
نسبت به جو بایدن اظهار کرد: باید واقع بین باشیم و ببینیم 
وقتی بایدن به کاخ ســفید مــی آید آیا به حرف هایی که تا 
االن زده عمــل خواهد کرد یا نه. بعضی از رؤســای جمهور 
آمریــکا را دیده ایم که در دوره انتخابات یک چیز می گویند 
اما وقتی به کاخ سفید می آیند یه جور دیگر عمل می کنند. 
باید دید بازگشــت بایدن به برجام کی و چگونه خواهد بود. 
این دیپلمات کشورمان خاطرنشان کرد: موضع ما مشخص 
است؛ این که باید به طور کامل تحریم ها را بردارند، اگر این 
اتفــاق بیفتد ما هم به تعهدات مان بازمی گردیم. ما عجله ای 
در این کار نباید داشــته باشــیم. ممکن است دولت جدید 
آمریکا به هر دلیلی در تاریخ ۲0 ژانویه و بعد از آن موضعی 
درباره برجام اتخاد نکند، این مشکل آنهاست. ما نباید تمام 
مســایل اقتصادی داخلی مان را به این مسئله موکول کنیم 
که بایدن چه می کند. تجارت خارجی و داخلی به هم مرتبط 
اســت اما اینکه بخواهیم صبر کنیم ببینیم او چه تصمیمی 

می گیرد درست نیست. 
نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل اظهار کــرد: باید کار 
خودمان را انجام دهیم و منتظر اقدام آنها باشیم. در مجموع 

معتقدم باید روی کار خودمان تمرکز داشته باشیم.

رسول اکرم )ص(: رجب ماه بارش رحمت الهی است. 
خداوند در این ماه رحمت خود را بربندگانش فرو می ریزد.
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فراخوان دعوت به مشارکت همراه با ارزیابی کیفی- نوبت سوم 

مرتضی خرمی – سرپرست شهرداری

ت اول
نوب

شهرداری بندرامام خمینی )ره( به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری و مصوبه شماره 1 ب مورخ 98/12/20 شورای محترم اسالمی 
شهر بندر امام خمینی )ره( در نظر دارد جهت توسعه سطح خدمات رفاهی شهر بندر امام خمینی )ره( پروژه احداث و بهره برداری از سرویس 
بهداشتی و غرفه تجاری جنب آن واقع در جنب میدان خلیج فارس را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی به شرح ذیل اجرا 

نماید.
از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و عالقه مند به سرمایه گذاری در این بخش دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و مدارک 
فراخوان از تاریخ 99/11/27 تا تاریخ 99/12/3 به آدرس ساختمان مرکزی شهرداری بندرامام خمینی )ره( دفتر امور سرمایه گذاری و مشارکتها 

مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان:

1- آورده شهرداری: عرصه و پروانه ساخت 
2- آورده سرمایه گذار: طراحی ، نظارت و ساخت و بهره برداری 

3- نحوه مشارکت: نحوه مشارکت بر اساس روش B.O.T می باشد.
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب فراگیر بشماره 1083057382 نزد بانک تجارت شعبه 

مرکزی بنام شهرداری بندرامام خمینی )ره( و جهت هرگونه پرسش با شماره 09163510481 تماس حاصل نمایید.
5- زمان و محل تحویل پیشنهادها: روز چهارشنبه 99/12/12 از ساعت 8 الی 13 ، دبیرخانه حراست شهرداری واقع در ساختمان مرکزی 

6- تضمین شرکت در فراخوان: مبلغ دویست و بیست میلیون ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری و یا واریز وجه 
نقد به حساب 0105424881000 بنام سپرده شهرداری بندر امام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها 

تحویل سرمایه پذیر گردد.
7- شرایط فراخوان:

* هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بندرامام خمینی )ره( در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
*هزینه چاپ بعهده برنده فراخوان می باشد.

*چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

آگهی عمومی 
شماره   )1399/7001(

روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی

ت اول
نوب

1- مناقصه گزار:شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام ، تقاطع ارشاد
 - )PE100 - SDR13.6 ( و 9000 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر )PE100  - SDR13.6( 2- موضوع مناقصه: خرید 56052 متر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر

مناقصه شماره 99/48
3- مدت قرارداد: چهار ماه تقویمی

4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 
5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 3/370/908/693 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی به شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد.
6- متقاضیان ثبت شده در سامانه تدارک کاالی وزارت نفت )EP( می توانند از تاریخ 99/11/27 الی 99/12/03 ضمن مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند. ضمنا بارگذاری و ارائه گواهینامه تایید ثبت سامانه EP در سامانه ستاد الزامی است. 
7-  ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست عالوه بر بارگذاری در سامانه بصورت دستی و کاغذی نیز در مهلت مقرر تحویل گردد.

8- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد : ساعت 9 صبح مورخ 99/12/20
9- پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح مورخ 99/12/20 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با 

همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا تلفن 051-36653700 

تماس بگیرید.
تاریخ چاپ نوبت اول: 99/11/28            تاریخ چاپ نوبت دوم: 99/11/29

نگاهی به سیاست آمریکا در قبال برجام 

شمارش 
معکوس تا
 3 اسفند

mafi.katayoon@gmail.com

کتايون مافی


