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ســخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم اینکه کشتی تجاری ساویز صبح سه شنبه 
در دریای ســرخ بر اثر انفجار دچار آسیب جزئی شد، اما هیچ گونه خسارت جانی 
به همراه نداشــت، گفت: بررســی های فنی در مورد چگونگی این حادثه و منشأ 

آن در حال انجام است.
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز 
در پاســخ به ســؤال خبرنگاران در خصوص اخبار حمله به کشتی تجاری ایران 
در دریای ســرخ اظهار داشــت: کشــتی تجاری ایران با نام ساویز روز سه شنبه 
١٧ فروردین حدود ســاعت ۶ صبح به وقت محلی در دریای سرخ  و در نزدیکی 
سواحل کشور جیبوتی بر اثر انفجاری که منشاء و شیوه شکل گیری آن در دست 

بررسی است، دچار آسیب جزیی شده است. 
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: بر اساس اعالم قبلی رسمی و هماهنگی های 
انجام شــده با ســازمان بین المللی دریانــوردی به عنوان نهاد مرجع، کشــتی 
غیرنظامی ســاویز برای برقراری امنیت دریانوردی در مسیر خطوط کشتیرانی و 

مقابله با دزدان دریایی در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن مستقر شده بود. این 
کشــتی عمال به عنوان ایستگاه لجستیکی )پشتیبانی فنی و تدارکات ( ایران در 
دریای ســرخ عمل می کرد و لذا مشخصات و ماموریت این کشتی قبال به صورت 

رسمی به آن سازمان اعالم شده بود.
خطیب زاده  افزود: در اثر حادثه رخ داده خوشــبختانه هیچگونه خســارت جانی 
به وجود نیامده و بررســی های فنی در مورد چگونگی این حادثه و منشاء آن در 
حال انجام است و کشورمان کلیه اقدامات الزم از طریق مراجع بین المللی را در 
این خصوص انجام خواهد داد.گفتنی اســت، اخبار تایید نشده ای مطرح شد که 
کشتی مزبور در دریای ســرخ دچار سانحه شده و برخی منابع مدعی شدند که 
این کشتی هدف حمله قرار گرفته و گمانه زنی هایی نیز در این زمینه مطرح شد.
 چندی پیش )اسفند ماه سال گذشــته(  حمله ای به کشتی کانتینربر ایرانی در 
آب های بین المللی دریای مدیترانه صورت گرفت که سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران ضمــن محکوم کردن حمله به این 

کشتی، گفت که شناســایی عوامل خرابکارانه حمله به این کشتی در دستورکار 
بخش های مختلف است. یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع دولتی این کشور 
گزارش داد رژیم صهیونیســتی عامل وقوع انفجار در بدنه یک کشتی ایرانی در 
دریای ســرخ اســت.روزنامه »نیویورک تایمز« گزارش داد یک کشتی ایرانی در 
دریای ســرخ بر اثر عملیات رژیم صهیونیستی با اســتفاده از میز دریایی، دچار 
حادثه شــده است.این روزنامه با بیان اینکه مقام های اسرائیلی بر اساس سیاست 
سکوت خبری که دارند هنوز درباره این حادثه اظهار نظری نکرده اند، نوشت: »اما 
یک مقام آمریکایی می گوید اسرائیلی ها به آمریکا خبر دادند که نیروهای آنها در 

ساعت ٧:۳۰ صبح به وقت محلی، به این کشتی حمله کردند«.
بر اســاس این گزارش، مقام دولتی مذکور که خواست نامش فاش نشود، توضیح 
داد: »اســرائیلی ها به آمریکا اطالع دادند که کشتی ساویز از ناحیه زیر آب دچار 
آسیب دیدگی شده است. محل دقیق این کشتی در دریای سرخ هنوز اعالم نشده 

است«.   مهر

توضیحات خطیب زاده درباره کشتی تجاری ساویز 

امام رضا )ع(: هرچیز سودمند برای جسم که موجب تقویت بدن می شود، 
حالل و هر چیز زیان آور که نیروی آدمی را می گیرد، حرام است.

آماده همکاری با کشورهای »دی ۸« 
وزیر امورخارجه تسهیل و افزایش تجارت، گسترش 
ارتباطات حمل و نقلی، تقویت گردشــگری و بهره 
بــرداری از ظرفیت های فنآورانه و انســانی بویژه 
جوانــان را ازجمله اولویت های ســازمان »دی ۸« 
عنوان کرد و از آمادگی کشــورمان برای همکاری 
جدی در این حوزه ها خبر داد. محمد جواد ظریف،  
در نوزدهمین نشســت مجازی وزیران امور خارجه 
»سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال 
توسعه موسوم به دی ۸«  در نورسلطان ) آستانه( 
شرکت و ســخنرانی کرد. وزیر امور خارجه ضمن 
اشــاره به بحران بی سابقه کرونا و آثار مخرب آن بر 
اقتصاد کشورهای عضو گفت: یکی از درس هایی که 
باید از این بحران گرفت، این اســت که چطور یک 
بحران بهداشــتی می تواند به بحران هایی همچون 
بحــران اقتصادی، بحــران بشردوســتانه، بحران 
آموزشی و افزایش نابرابری ها در جامعه بین المللی 
تبدیل شــود و هزینه اصلی آن نیز بر کشــورهای 

درحال توسعه تحمیل گردد.  ایرنا

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طفره رفت
»بنــی گانتز« وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی با 
طفره روی از پاســخ به ســؤالی دربــاره حمله این 
رژیم به کشــتی ایرانی »ســاویز« در دریای سرخ 
به طور غیرمســتقیم تهدیداتــی را علیه جمهوری 
اســالمی ایران مطرح کــرد. گزارش ها حاکی از آن 
اســت که گانتز در پاســخ به ســؤالی درباره حمله 
رژیم صهیونیستی به کشتی ایرانی ساویز حاضر به 
اظهارنظر درباره آن نشد و به طور کلی گفت: »دولت 
اســرائیل باید از خود دفاع کنــد. در هر مکانی که 
با چالش عملیاتی مواجه شویم یا ضرورت عملیاتی 

وجود داشته باشد، اقدام خواهیم کرد«.  فارس

حمایت گروسی از گفت وگوهای وین 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در توییتی از 
دیدار با نماینده آمریکا در امور ایران که هم اکنون 
برای مذاکره با طرف هــای دیگر برجام در وین به 
ســر می برد، خبر داد و افزود آژانس از رایزنی های 
جاری در خصوص برجام حمایت می کند. »رافائل 
گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در توییتــی از دیدار خود با »رابرت مالی« نماینده 
ویژه دولت آمریکا در امور ایران که ریاســت هیأت 
آمریکایی را در وین برعهــده دارد، خبر داد.وی با 
انشــتار عکسی از این دیدار در مقر آژانس، نوشت: 
تبادل نظری به موقع با رابرت مالی، نماینده آمریکا 
در امور ایران داشتم. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به کار خود ادامه می دهد و آمادگی دارد از جایگاه 
فنی بی طرفانه خــود، از رایزنی های در جریان )در 

وین( حمایت کند.  مهر
 

استقبال سئول 
سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی از اعالم آمادگی 
ایــران بــرای آزادی نفتکش کره ای توقیف شــده 
اســتقبال کرد.  پس از آنکــه ایران از آمادگی خود 
برای آزادی کشتی توقیف شــده کره جنوبی خبر 
داد، »چوی یانگ ســام«، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه  این کشور،استقبال سئول از این تصمیم را 
اعالم کرد.او در یک جلسه مطبوعاتی گفت: »دولت، 
اظهارات مقامات ایرانی را بررســی می کند و انتظار 
می رود که به زودی خبر های خوبی درباره آزادسازی 
نفتکش کره ای به دست برسد.«این سخنگو با بیان 
اینکه این موضوع بر روابط دو جانبه سنگینی کرده 
است، گفت: »حل و فصل این موضوع باعث بهبود و 
توسعه روابط بین تهران و سئول خواهد شد.«او در 
ادامه افزود: »دولت کره جنوبی حداکثر تالش خود 
را خواهد کرد تا زمان حل این مســئله با نهاد های 

مربوطه همکاری کند.«  باشگاه خبرنگاران

خبر

 ایران هرگونه اقدام یکجانبه را 
با ابزار قانونی پاسخ می دهد

معاون وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران در پیگیری ســانحه ســقوط هواپیمای 
اوکراین کلیه وظایف خود را طبق حقوق بین الملل انجام داده است، گفت: ایران هیچ 
گونه فشــار و تهدیدی را نپذیرفته و کوچکترین اقدام یکجانبه ای را با ابزار مشــروع، 

قانونی و دیپلماتیک پاسخ خواهد داد.
»محســن بهاروند«در پاسخ به اظهارات رسانه ای وزیر امور خارجه اوکراین و معاون 
وی اظهار داشــت: ما اظهارات همکاران اوکراینی را در رســانه ها می بینیم و به آن 
توجــه می کنیم ولی گاهــی دلیل برخی اظهار نظرهای غیر ســازنده را درک نمی 
کنیم. وی اضافه کرد: شــاید الزم باشد یک بار دیگر اقدامات جمهوری اسالمی ایران 
در رابطه با ســانحه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی را یادآوری نمایم. نمایندگان 
دولت اوکراین در مراحل مختلف تحقیقات از زمان ســقوط هواپیما در صحنه حادثه 
تا خوانش جعبه های ســیاه در پاریس حضور داشته اند. معاون حقوقی وزارت خارجه 
افزود: ما دو دور مذاکرات در کی اف و تهران داشته ایم و نمایندگان نهادهای مختلف 
ایران و اوکراین اعم از هواپیمایی کشوری، قضایی، نظامی، وزارتخانه های امور خارجه 
و غیره در جلسات حضور داشته اند و توضیحات جزئی در خصوص چگونگی وقوع این 
ســانحه به آنها داده شده اســت.  بهاروند یادآورشد: توافق کردیم دور سوم مذاکرات 
با فاصله کوتاهی در کی اف برگزار شــود که طرف اوکراینی ابتدا دور ســوم را منوط 
بــه دریافت مدارکی نمود که ســعی کردیم در حد مقدور آنهــا را در اختیار طرف 
اوکراینی قرار دهیم ولی با گذشــت هفت مــاه از دور دوم مذاکرات طرف اوکراینی 
تاریخ جلســه بعدی که قرار بود در کی اف انجام شــود را اعالم نکرده اســت. با این 
حال جمهوری اســالمی ایران برای جلوگیری از اتالف زمان تصمیم گرفت تعهدات 
خــود را مطابــق حقوق بین الملل هوانــوردی را با دقت و ســرعت انجام دهد. وی 
خاطرنشــان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری در زمان مقرر گزارش فنی تیم بررسی 
ســانحه را در اختیار کشــورهای ذیربط و ایکائو قرار داده و آن را جهت اطالع عموم 
منتشــر نموده اســت. بهاروند با بیان اینکه مقصرین و قصور کنندگان در بروز این 
فاجعه شناســایی شده، تصریح کرد: ایران ضمن احترام روابط دو جانبه خود با سایر 
کشــورها، در چارچوب حاکمیت ملی خود هیچگونه فشــار و تهدیدی را نپذیرفته و 
در مقابل هر اقدام غیرمنطقی و غیر معقولی در رابطه با خود متناســب عمل خواهد 
 کرد و کوچکترین اقدام یکجانبه ای را با ابزار مشــروع، قانونی و دیپلماتیک پاســخ 

خواهد داد.  ایرنا
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فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
مربوط به تامين تعداد 7 نفر نيروي خدماتي  جهت اداره كل و ادارات و 

نمايندگي هاي شهرستانهاي تابعه استان

اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان كردستان 

ت دوم
نوب

اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی 
استان كردستان

از طريق مناقصه عمومي  در نظر دارد  اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان كردستان 
نسبت به  تامين تعداد 7 نفر نيروي خدماتي  جهت اداره كل و ادارات و نمايندگي هاي شهرستانهاي تابعه 
استان را به شماره نياز سنجي)2000003722000001(، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد 
پاكت ها  بازگشايي  و  ارائه پيشنهاد مناقصه گران  تا  اسناد مناقصه  از دريافت  برگزاري مناقصه  . كليه مراحل 
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www:setadiran.ir  /انجام خواهد شد 
و دريافت گواهي  نام در سايت مذكور  ثبت  قبلي، مراحل  مناقصه گران در صورت عدم عضويت  و الزم است 
  1400/1  /17 سامانه  در  مناقصه  انتشار  تاريخ   . سازند  محقق  مناقصه  در  شركت  جهت  را  الكترونيكي  امضاي 

خواهد بود . 
مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ  1400/1/17 لغايت 1400/1/19

مهلت زماني ارسال پيشنهاد :ساعت 14 روز يكشنبه مورخ  1400/1/29
زمان بازگشايي پاكتها : ساعت 10 صبح روز دو شنبه  1400/1/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت  دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي 
الف: سنندج - بلوار جانبازان- مجتمع سايت اداري- كدپستي6616834/511 -

تلفن 4-08733225631  -داخلي 131 و 141 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 

مركز تماس:  41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 
www:setadiran.ir  بخش ثبت نام/پروفايل  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه 

تامين كننده/مناقصه گر موجود است .   

مذاکرات برجامی در قالب نشســت کمیســیون مشترک 
برجام میان جمهوری اسالمی ایران و گروه ١+4 در حالی 
آغاز شــده است که خطر بازی اروپا و آمریکا با برگه اتالف 
وقــت برای کاهش مطالبات تیم ایرانی و نیز بهره گیری از 
مذاکرات برای انتخابات ایران، در کمین مذاکرات قرار دارد. 
مذاکرات برجامی میان ایران و گره ١+4 از جمعه پیش به 
صورت مجاری و به صورت حضوری از سه شنبه آغاز شده 
اســت. مذاکراتی که با حضور تیم آمریکایی که  ۳ ســال 
است از برجام خارج شده است در وین و البته بدون حضور 
در مذاکرات همراه بوده است. آنچه پس از مذاکرات مطرح 
و بر آن تاکید رسانه ای می شود، تاکید حاضران در نشست 
و البته آمریکا بر ادامه مذاکرات است. این رویکرد با ادعای 
نجــات برجام و حتی ادعای تحقــق حقوق ایران برای لغو 
تحریم ها صورت می گیرد که سابقه رفتاری اروپا و آمریکا 
بیانگر اصل اتالف وقت برای به انحراف کشــاندن مذاکرات 
و یــا تبدیل آن به ابــزاری برای تحقق اهــداف یکجانبه 
آنهاســت. بازی بــرد- برد در حالی مطرح می شــود که با 
توجه به شرایط کشور یعنی نزدیک بودن انتخابات ریاست 
جمهوری این مولفه مطرح اســت که غرب به دنبال اتالف 
وقــت و خرید زمان برای بهره گیری از مســئله مذاکرات 
و حتــی لغو جزیی تحریم ها برای اهداف انتخاباتی باشــد. 
تبدیــل کردن مذاکره و لغو تحریم هــا به ابزاری انتخاباتی 
برای نامزدها سناریویی خطرناک است که احتمال اجرای 
آن از ســوی غرب وجود دارد بویژه اینکه نوع رفتار آنها در 
قبال مذاکرات و تــالش آنها برای طوالنی کردن مذاکرات 
مهر تاییدی بر این امر اســت. اتالف وقتــی که البته تیم 
هســته ای نیز در باب موضع گیری داشته است اما زمانی 

برای صبر ایران در نظر نگرفته است. 
سید عباس عراقچی در خصوص نشست وین گفت: جلسه 
ای که انجام شــد در ادامه جلســات معمول کمیســون 
مشــترک بود و ما از این فرصت اســتفاده کردیم تا شاید 
یک گشایشی در خصوص مشکالتی که درباره برجام پیش 
آمده حاصل شــود ،از جمله بازگشــت آمریکا به برجام و 
رفع همه تحریم ها که متعاقبا بعد از راســتی آزمایی ایران 
هم به تعهدات برجامی خودش برخواهد گشت.عراقچی در 
ادامه افزود: تحولی که در این جلسه صورت گرفت میتوان 
گفت پیشــرفت رو به جلو بود، اما نکاتی در این خصوص 
باید مورد توجه واقع شــود از جمله:مذاکراتی که ما انجام 
میدهیم فقط با کشورهای 4+١ هست و ما هیچ مذاکره ای 
بــا آمریکا نداریم حتی به صورت غیر مســتقیم. چارچوب 
بحث با 4+١ مشخص میشود و بعد آنها با آمریکایی ها در 

خصوص موارد مطرح شده صحبت خواهند کرد. 
اینکه این کشــورها با چه کیفیتی با آمریکایی ها صحبت 
میکنند به ما ربطی نــدارد و ما اعالم کرده ایم که فقط با 
4+١ طرف هســتیم.عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در 

ادامه گفت: به همین منظور ما دو کارگروه درســت کرده 
ایم یکی کارگروه تحریم و دیگری کارگروه هســته ای که 
اینها قرار اســت مجموعه اقداماتی کــه آمریکا باید انجام 
دهــد در حوزه رفع تحریم ها مشــخص بکنند و کارگروه 
هســته ای هم مجموعه اقداماتی که ایران باید انجام دهد 
تــا به برجام برگــردد را تنظیم خواهد کــرد و مجدد این 
مسائل در کمیسیون مشترک به بحث گذاشته خواهد شد 
.گفتگوهای فعلی فنی و حقوقی هست و موضوع آن نحوه 
اجرای برجام توسط آمریکا و بعد ایران است . این مذاکرات 
حتی درباره خود برجام هم نیســت چه برسد به فرابرجام.
اینکه طــرف های ما چــه آرزوهایی در خصــوص آینده 
مذاکرات دارند از طرف ما اهمیتی ندارد و موضع جمهوری 
اســالمی ایران کامال مشخص اســت و هیچ گفتگویی در 
موضوعات دیگر نخواهیم داشت . مذاکرات فعلی هم فقط 
در خصوص نحوه اجرای تعهدات برجام اســت حتی خود 
برجام هم نیاز به مذاکره مجــدد ندارد زیرا قبال مذاکرات 
آن انجام گرفته اســت و تمام شده است .کارگروه ها تا روز 
جمعــه فعالیت خود را ادامه خواهند داد و بعد نتیجه را به 

کمیسیون مشترک اعالم خواهند کرد . 
عراقچــی بیان اینکه در صورتی کــه ما ببینیم طرف های 
مذاکره کننده به دنبال اتالف وقت هســتند و یا به دنبال 
اهداف دیگری هســتند مذاکرات را در همین ســطح نیز 
متوقف خواهیم کرد، افزود: الزم به ذکر است که در اجرای 
تعهدات هم ما اصال بحث گام به گام نخواهیم داشت . همه 
مجموعه اقداماتی که باید صورت بگیرد در یک گام که نام 

آن را »وضعیت نهایی« گذاشته ایم انجام خواهد گرفت.
از سوی دیگر ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
بین ایران و آمریکا برای گفت وگو درباره رفع تمام تحریم ها 
هیچ  کانالی برقــرار نخواهد بود، گفت: مــا فقط یک گام 
داریــم، رفع تمامی تحریم هایی کــه غیرقانونی علیه ملت 

ایران اعمال شده است.
 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در گفت وگویی تلفنی با پرس .تی.وی درباره 
خبر منتشر شده رویترز مبنی بر اینکه بین ایران، انگلیس، 
آلمان و فرانســه توافقی به دســت آمده که بر مبنای آن 
اکنون مذاکرات وین در جریان اســت، پاسخ داد: واقعیت 
این است که آنچه از سوی رسانه های مختلف گزارش شده 
اســت در خصوص آنچه بین ایــران و طرف های باقیمانده 

برجام مورد بحث قرار گرفته است، دقیق نیست.
وی افــزود: نکته حائز اهمیت این اســت که تمرکز بر این 
خواهــد بود که ١+4 و ایــران اطمینان یابنــد که ایاالت 
متحــده به پایبندی کامل بازگردد و به نحوی موثر تمامی 
تحریم های اعمال شــده، باز اعمال شده و تغییر برچسب 
داده شــده پس از توقف مشارکت آمریکا در برجام را رفع 
کند، این تمرکز اصلی بحث های صورت گرفته بین ایران و 
١+4 است. این مواضع از سوی دستگاه دیپلماسی در حالی 
مطرح می شــود که یک اصل مهم وجود دارد و آن اینکه 
انتخابات امسال براســاس اصل انتخاب کاندیدای جهادی 
و انقالبی اســت در حالی که غــرب به دنبال تبدیل آن به 
مذاکره کننده و مذاکره نکننده است تا انحراف در انتخاب 

مردم ایجاد نماید تا به زعم خود روند ســالهای اخیر را که 
زمینه ساز خودتحریمی داخلی و چالشهای اقتصادی برای 
کشور شده اســت را تکرار نماید. روندی که البته در بازی 
چند الیه از ســوی مقامات اروپایــی و آمریکایی اجرا می 
شود. در همین چارچوب با هدف تقویت موقعیت آمریکا در 
برابر شروط ایران مبنی بر لزوم لغو تمام تحریم ها و راستی 
آزمایی آن چهار ســناتور جمهوری خــواه از دولت آمریکا 
خواستند تحریم های ایران را به عنوان یک اهرم فشار حفظ 
کند و به توافق هســته ای بازنگردد.»جیم اینهاف« سناتور 
ایالت اوکالهما در پایگاه اینترنتی خود نوشــت، به همراه 
»مارکــو روبیو«، »پت تومی« و »تاد یانگ« ســه نماینده 
جمهوری خــواه دیگر مجلس ســنای آمریــکا در نامه ای 
به بایدن با لغــو تحریم های ایران مخالفــت کردند. البته 
در ادامه فضاســازی حمایتی از رویکــرد مذاکره، »کریس 
مورفی« عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
در رد نامه ضــد برجامی چهار ســناتور جمهوری خواه به 
رئیس جمهور، شکست دونالد ترامپ در انتخابات را به آنها 

گوشزد و از توافق هسته ای ایران حمایت کرد.
البتــه در ایــن میان برخــی اعضای ١+4 هســتند که بر 
لــزوم لغو تحریم ها تاکید دارنــد چنانکه نماینده چین در 
مذاکرات کمیســیون مشــترک برجام در »وین« پایتخت 
اتریش خواستار برداشته شدن تمام تحریم های غیرقانونی 
ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی شد.شبکه »سی سی 
تی وی« چین با انتشــار تصاویری از نشســت کمیسیون 
مشــترک برجام گزارش کرد که یکی از نمایندگان چین 
روز سه شنبه از ایاالت متحده خواست تا تمامی تحریم های 
غیرقانونی علیه ایران را بردارد و اعمال زور علیه شرکت ها 

و افراد خارجی به ویژه از کشورهای چین را کنار بگذارد.
همچنین نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
اتریــش  در مصاحبه ای گفت که موضع تیم مذاکره کننده 
آمریکایی در نشست وین درباره برجام نسبتا متعادل است.

الزم به ذکر است آنچه از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی 
در قبال برجام صورت می گیــرد هر چند برگرفته از نیاز 
آنها به برجام و بازگشــت آمریکا به آن است اما هدف آنها 
شکستن شروط هســته ای ایران مبنی بر لزوم لغو تحریم 
ها و راســتی آزمایی آن، تسلیم سازی ایران برای بازگشت 
مجانی آمریکا به برجام اســت. البته هدف کوتاه مدت آنها 
گره زدن مذاکرات به انتخابات اســت تا با برخی اقدامات 
رسانه ای و تبلیغاتی مســیر انتخاب ملت ایران را منحرف 
نموده و مســیر صحیــح انتخابی انقالبــی و جهادی برای 
رفع مشکالت را به مســیر نادرست و ازموده شده مذاکره 
کنندگان ســوق دهد تا زمینه ســاز اســتمرار چالشهای 
اقتصادی و افزایش تحریم ها شود تا به زعم خود در نهایت 
ایران را تســلیم زیاده خواهی های هســته ای ، موشکی و 

منطقه ای نماید.

بایدها و نباید های این روزها

 بر این اساس، راهکار تسلیم سازی آمریکا برای لغو 
تحریم ها نه مذاکره بلکه اســتمرار مقاومت است و 
نباید با آدرس غلط کارآمدی مذاکره، مقاومت ملت 
و جمهوری اســالمی را کم رنگ و توهم دلبستگی 

ایران به مذاکره را در طرف مقابل ایجاد کرد.
به هر تقدیــر در جمع بندی نهایــی از آنچه ذکر 
شــد می توان گفت که زمان بر ســاختن مذاکرات، 
فرصت سازی برای آمریکا جهت گره زدن مذاکرات 
و لغو تحریم ها به انتخابات ایران، بزک کردن چهره 
دولت جدید آمریکا با نسبت دادن تحریم ها به سه 
سال ریاســت جمهوری ترامپ به امید خوش آیند 
طرف هــای غربی، نادیده گرفتــن مقاومت ملت و 
نظام و نسبت دادن دســتاوردها به مذاکره، تماما 
آدرس های نادرســتی که دســتاوردی برای کشور 
نــدارد حال آنکه راهکار خروج از چالشــها، تعیین 
زمــان کوتاه مدت برای مذاکرات تا پیش از خرداد 
ماه و در پیش گرفتــن مدیریت جهادی و انقالبی 
با تکیه بر داشــته های داخلی به جای چشم داشت 
به لغو تحریم ها و خارج از کشــور است. روندی که 
حلقــه تکمیلی آن انتخابی جهــادی و انقالبی در 
انتخابات پیش روســت که کارنامــه موفق چنین 
تفکــر و خط مشــی را در توان دفاعی کشــور و 
دستاوردهای ســاختار بهداشت و درمان کشور در 

مقابله با کرونا می توان مشاهده کرد. 
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