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آنچــه از برایند احیای برجام دیده می شــود این 
اســت که غرب در صــدد ویران کــردن آخرین 
امیدها و روزنه ای است که برای یک توافق عادالنه 

و منطقی باقی مانده است.
مســئله بر سر پادمان است که آژانس بر روی آن 
تأکید دارد و اروپا و آمریکا نیز که خود عامل این 

مسئله هستند بر روی آن دست گذاشته اند.
پادمان یک نظام بازرســی و تأیید استفاده صلح 
آمیز هسته ای است که ذیل پیمان منع گسترش 

سالح های هسته ای )NPT( قرار دارد. 
ایران پیمان منع گسترش ســالح های هسته ای 
را امضــا کرده و بــه آن پایبند اســت و تاکنون 
نیز گزارش هایی که آژانــس از فعالیت های ایران 
منتشــر کرده هیچ نشــانه ای از انحراف ایران به 
سوی ساخت سالح هسته ای وجود نداشته است.

ایران هم خواهان پایان یافتن مسئله پادمان است 
اما آژانس و کشــورهای غربی فراتــر از آنچه که 
در پیمان منع گســترش ســالح هسته ای وجود 
دارد مطالبــه می کنند در حالــی که برجام خود 
پیمانــی فراتــر از پادمان اســت و در این پیمان 
اجازه دسترســی های فراتر نیز داده شــده بود و 
در گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
زمان یوکیو آمانو فعالیت های صلح آمیز هسته ای 

ایران را تأیید می کرد.
بن بســتی که برای احیای برجام ایجاد شــده نه 
به واسطه خواســته های ایران که به خاطر زیاده 

خواهی آمریکا و همراهی اروپا است.
هنگامی که جمهوری اسالمی ایران پاسخ برجامی 
خود را بــه اروپا ارائه داد، جوزف بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا آن را قابل قبول و 
اجرایی دانست و پاسخ ایران را برای احیای برجام 
تأیید کرد و گفت که اکنون نوبت آمریکا است که 

باید برای احیای توافق هسته ای گام بردارد.
پاســخ آمریکا به ایران با وجودی که اتحادیه اروپا 
خواسته های ایران را تایید کرده بود، نشان داد که 
ایاالت متحده خواهان احیای برجام نیســت بلکه 
قصد دارد تا با مانع تراشــی های همیشگی خود 
گره های رســیدن به توافق برای احیای برجام را 

بیشتر و کورتر کند.
این سیاســت از سوی صهیونیســت ها پیگیری 
می شود و مســئوالن آمریکا نیز در تبعیت از آنها 

سعی می کنند تا این رژیم را راضی نگه دارند.
بــر خالف اعتقاد برخی که می گویند آمریکا برای 
رســیدن به برجام جدی اســت چرا که شــرایط 
داخلی و بین المللی آمریکا ایجاب می کند تا ایران 
هســته ای مهار شود،  اگر اینگونه بود برجام وجود 
داشــت و آمریکا نباید از آن خارج می شد، چرا با 
وجود برجامی که در ســال 2015 به امضا رسید،  
فعالیت های صلح آمیز هســته ای ایران یا کاهش 
یافت یا تعطیل شــد و بازرســی های آژانس نیز 
افزایــش یافت اما با این وجــود آمریکا و اروپا به 
تعهدات خود عمل نکردند و پس از چندی آمریکا 

از آن خارج شد.
اکنــون ایــران بــرای رســیدن به حــق خود 
خواســته هایی دارد تا اجازه ندهد بار دیگر برجام 
ابزاری برای بازی گرفتن ایران از ســوی آمریکا و 

اروپا شود.
تضمین هــای الزم بــرای پایبندی بــه تعهدات 
بدیهی ترین خواســته ای است که در یک قرارداد 
باید وجود داشــته باشــد و اگــر در برجام وجود 
نداشــت خالئی اســت که اکنون پــس از خروج 

آمریکا از آن باید پر شود.
بیانیــه ای کــه تروئیــکای اروپایی علیــه ایران 
 صــادر کرد آن هم در بحبوحــه احیای برجام آیا 

سازنده بود؟
ایــن بیانیه بــدون در نظر گرفتن حســن نیت 
جمهوری اســالمی ایران ســعی کرد تا ایران را 
مقصــر احیا نشــدن برجام تلقی کنــد و این در 
 حالی است که نابودگر برجام آمریکا با همدستی 

اروپا است.
بــا توجه به نوع برخورد غــرب با ایران و برجام و 
البته وجود فشار شدید البی  صهیونیستی بر روی 
مســئوالن غربی،  امید این که بتوان به یک توافق 
 عادالنه بر ســر احیای برجام دســت یافت بسیار 

کم است.
ایــران هم نمی تواند برای بار دوم خود را درگیر و 
اسیر برجامی کند که یکطرفه است و آن که سود 
می برد اروپا و آمریکا است و آن که زیان می بیند 

ایران است.
کشــور تاکنون توانســته بدون برجام اداره شود، 
مشــکالت بجا مانده از دوره گذشــته که ماهیت 
برجام نیز سهم زیادی در آن دارد در حال بهبود 
اســت و تأثیر نبود برجــام نیــز نمی تواند روند 
سیاست های جمهوری اســالمی ایران را با خلل 

ایجاد کند.

 آمریکا برای احیای برجام 
جدی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 سه کشور اروپایی 
مسیر سازنده را در پیش گیرند
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

 دستور رئیس جمهور برای تدوین برنامه هفتم 
مبتنی بر سیاست های ابالغی رهبری

رئیـس جمهـور، سـازمان برنامـه را مکلف کـرد هر چه سـریع تر برنامه هفتم توسـعه 
را متناسـب بـا سیاسـت های کلـی ایـن برنامـه کـه امـروز از سـوی رهبـری ابـالغ 

شـد،تدوین و جهـت بررسـی و تصویـب بـه هیئـت وزیـران ارائـه کند.
بـه دنبـال ابـالغ سیاسـت های برنامـه هفتـم توسـعه از سـوی مقـام معظـم رهبری، 
رئیـس جمهـور در دسـتوری بـه رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه، ایـن سـازمان 
را موظـف کـرد بـا همـکاری همـه دسـتگاه های اجرایـی، اسـتفاده از دیدگاه هـای 
کارشناسـی صاحب نظـران و مراکـز پژوهشـی و تدقیق در مفاد سیاسـت های ابالغی، 
برنامـه هفتـم توسـعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی کشـور را دقیقـاً مبتنی بر نص 
و روح کلـی ایـن سیاسـت ها و بـا رعایـت دقیـق سـرفصل ها و عناویـن و محتوای آن 
در راسـتای تحقـق پیشـرفت اقتصـادی تـوأم بـا عدالـت، تدویـن و جهـت بررسـی و 

تصویـب بـه هیئت وزیـران ارانـه کند.
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی امـروز در اجرای بنـد یک اصـل 110 قانون اساسـی، 
سیاسـت های کلـی برنامـه هفتـم را که پس از مشـورت با مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام و بـا اولویـت پیشـرفت اقتصـادی تـوأم با عدالت تعیین شـده اسـت، به سـران 
سـه قـوه، رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت و رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح 

ابـالغ کردند.
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 )میدان جمهوری( 

محسن احمدی – شهردار شاهرود
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متن آگهی فراخوان شهرداری
شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذار جهت 
فراخوان  طریق  از  جمهوری(  )میدان  شرق  ستاره  مجتمع  ساخت  پروژه 
عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت آگهی فراخوان 
و مشارکتهای مردمی  اداره سرمایه گذاری  به  تعطیل  ایام  به جز  روزه  همه 
شهرداری شاهرود مراجعه و با تلفن 31555447 - 023 تماس حاصل فرمایند. 
ضمنا متن آگهی در سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir جهت 

مشاهده متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد.
مهلت ارسال اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/7/9 

می باشد. 
چاپ نوبت اول 1401/6/22
چاپ نوبت دوم 1401/6/29
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