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وساطت جدید ایران برای حل اختالفات در عراق
یک رسانه عربی اعالم کرد که ایران طی روزهای آتی قرار است وساطتی میان 
احزاب سیاسی عراقی به منظور حل اختالفات میان آن ها به ریاست محمدکاظم 
آل صــادق را آغاز خواهد کرد. به گزارش ایســنا، برخی منابــع آگاه عراقی در 
گفت وگو با »العربی الجدید« اعالم کردند که ایران طی چند روز آتی وســاطت 
جدیدی میان احزاب سیاســی عراقی را آغاز خواهد کرد که شخصیت های موثر 
ایرانی و در راس آن ها محمد کاظم آل صادق، ســفیر جدید ایران در بغداد این 

ماموریت را برعهده خواهند داشت.
این منابع گفته اند که هدف از این میانجیگری حل اختالفات در داخل عراق و 

بحران سیاسی موجود میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی است.
آن ها همچنین تاکید کردند که این وساطت بزودی و چند روز بعد از روی کار 
آمدن سفیر جدید ایران در بغداد آغاز خواهد شد، این میانجیگری ابتدا در سطح 
دیدارهای شــخصی و فردی با نیروهای سیاســی خواهد بود و بعد از آن با سید 

مقتدی صدر در نجف دیدار انجام خواهد شد.
یکی از نمایندگان چارچوب هماهنگی در پارلمان عراق گفته است که هدف 
از این میانجیگری کاهش تنش و  ازسرگیری مذاکرات پس از توقف چند هفته 

ای است و از سرگیری مذاکرات سیاسی امری بسیار مهم است.
العربی الجدید در بخشی از گزارش خود می نویسد که محمد کاظم آل صادق 
مسئولیت بازگرداندن طرف های بحران به میز مذاکرات را برعهده گرفته است و 
در روزهای گذشته دیدارها و تماس هایی با برخی رهبران سیاسی عراقی داشته 

است.
یکی از اعضای جریان صدر می گوید که سفیر جدید ایران روابط بسیار خوبی 
با طرف های مختلف عراقی دارد زیرا وی به زیان عربی مســلط اســت و سابقه 
فعالیت در هیات دیپلماتیک ایران در بغداد را دارد، همچنین روابطش با جریان 
صدر خوب و سازنده است. عائد الهاللی، عضو ائتالف چارچوب هماهنگی تاکید 
کرده اســت که ایران تالش دارد که رویکردهای احزاب مختلف سیاســی را به 
یکدیگر نزدیک کند زیرا ایران روابط بسیار خوبی با تمامی طرف ها از جمله کردها 
و ســنی ها دارد. همچنین احسان الشــمری، رئیس اندیشکده »تفکر سیاسی« 
خاطرنشــان کرد که محمدکاظم آل صادق به دور از صحنه سیاسی عراق نبوده 
و روابط قوی با بسیاری از رهبران سیاسی شیعه و غیر شیعه دارد و او عهده دار 

بخشی از وساطت های پیشین ایران بوده است.

ویژه

جنگ بی سر و صدای گازی ایران و ترکیه در عراق
نشنال اینترست نوشــت: ترکیه روز ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ جدیدترین عملیات 
نظامــی خود را علیه حزب کارگران کرد )پ ک ک( در کردســتان عراق با نام 
قفل کامل آغاز کرد. ایــن عملیات همزمان با تالش ارتش عراق برای کنترل 
بر سنجار، منطقه محل فعالیت پ ک ک و متحدانش است. عملیات ترکیه در 
بحبوحــه تالش های مجدد حزب دموکرات کردســتان ترکیه )KDP( برای 
ساخت خط لوله گازی که کردستان عراق را به ترکیه متصل می کند، صورت 
می گیرد. هر ســه رویداد بر منافع ایران تأثیرگذار بوده و این مسئله از چشم 

ایران و نیرو های نیابتی اش در عراق دور نمانده.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: 
عملیات قفل کامل چهارمین ســری از عملیات نظامی ســاالنه ترکیه اســت 
کــه در بهار ۲۰۱۹ آغاز شــد و با هدف کاهش توانایی شــبه نظامیان پ ک 
ک بــرای انجام حمالت فرامرزی در ترکیه اجرا می شــود. پ ک ک در مناطق 
مرزی کوهســتانی بین کردستان عراق و ترکیه، نزدیک مرز سوریه در سنجار 
و در مرز ایران در کوه های قندیل، جایی که مقر پ ک ک در آن مستقر است، 
حضــور دارد. این عملیات اخیر بر منطقه زاپ متمرکز اســت، آخرین منطقه 
در مــرز ترکیه که ارتش مدعی اســت پ ک ک می تواند از آنجا به ترکیه نفوذ 
کند. نام این عملیات قفل کامل گذاشــته شده، زیرا قرار است مرز های ترکیه 

را بصورت کامل به روی پ ک ک قفل کند.
این عملیات رضایت ضمنی حزب دمکرات کردســتان را هم با خود داشت. 
تنها چند روز پس از ســفر مسرور بارزانی، نخســت وزیر اقلیم کردستان، به 
اســتانبول برای گفتگو در مورد تقویت همکاری امنیتی، ترکیه عملیات قفل 
کامل را آغاز کرد. حزب دمکرات کردســتان در مــورد ادعا های رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر حمایت اربیل از عملیات، سکوت کرد، 
اما در عین حال این عملیات را محکوم نکرد. تنها پیشمرگه با انتشار بیانیه ای 

همکاری نیروهایش با ارتش ترکیه را تکذیب کرد.
دولت فدرال عراق همانند واکنش های دیپلماتیک گذشته به عملیات های 
قبلی ارتش ترکیه، عملیات قفل کامل را محکوم و سفیر ترکیه را احضار کرد. 
در حالی که جناح هایی در داخل سیاســت چندپاره عراق، مانند بلوک صدر و 
احزاب و شــبه نظامیان مورد حمایت ایران، مخالفت خود را با نقض حاکمیت 
عراق توســط ترکیه ابــراز می کنند، دولت فدرال ظاهــراً قصد چندانی برای 
واکنش فراتر از اقدام دیپلماتیک ندارد. دولت فدرال نیز ظرفیت محدودی در 
اقلیم کردستان عراق دارد. در حالی که ترکیه در سال های اخیر حداقل چهل 
مرکز نظامی در کردستان عراق ایجاد کرده است، ارتش عراق به دلیل ماهیت 

فدرالی، نمی تواند وارد این منطقه شود.
علیرغــم محکومیت عملیات قفل کامل، این عملیات همزمان با تالش های 
عراق برای کاهش نفوذ یگان های مقاومت سنجار انجام می شود که یک نیروی 
شــبه نظامی ایزدی وابسته به پ. ک. ک هستند. پس از آغاز عملیات، ارتش 
عراق نیرو های کمکی را به ســنجار فرستاد و نجیم الجبوری فرماندار نینوا را 
برای مدت کوتاهی به عنوان سرپرســت شــهرداری منصوب کرد. در اول ماه 
می، ارتش عراق عملیاتی را برای انهدام پست های بازرسی یگان های مقاومت 
در سنجار آغاز کرد و درگیری های شدیدی بین آن ها و ارتش عراق درگرفت. 

تحت فشار ترکیه، عراق از اواخر سال ۲۰۲۰ به دنبال کنترل منطقه است.

استراتژیک

گروه سیاسی-مهدی یزدی: یک سناتور 
برجســته آمریکایی با انتقاد از تالش های برای 
حصــول توافق در وین مدعی شــد که دولت 
بایدن به هر قیمتی به دنبال توافق هســته ای 

با ایران است.
به گزارش ایسنا، تد کروز سناتورجمهوی خواه 
از ایالــت تگزاس آمریکا در گفت وگو با روزنامه 
اورشــلیم پست به انتقاد از مذاکرات دولت جو 
 بایــدن )رئیس جمهور آمریــکا( در وین برای 
حصــول توافقی با ایران بر ســر احیای برجام 

پرداخت.
تد کروز گفت: متاســفانه دولــت بایدن به 
دنبال یک توافق )با ایران( اســت و متاســفانه 
آن ها نشــان داده اند که مایلند هــر امتیازی 
بدهنــد، حتی اگــر این کار امنیــت و ایمنی 
اسرائیل را نابود کند، حتی اگر امنیت و  ایمنی 

آمریکا را برهم بزند.
وی  در ادامه بدون اشــاره به زیاده خواهی ها 
و کارشکنی های واشنگتن در مذاکرات وین که 
منجر به ایجاد وقفه در گفت وگوها شده است، 
مدعی شد که آنچه به طور موقت موجب توقف 
این گفت وگوها شــده، خواسته های افراطی و 

رادیکال ایرانی ها است.
این سناتور جمهوری خواه با اشاره به برخی 
گزارش ها مبنی بر خواســت ایران برای خروج 
نام ســپاه پاســداران از فهرســت تروریستی 
آمریــکا گفت: خوشــبختانه همین یک هفته 
پیش در ســنا به طرح باقی ماندن نام سپاه در 
فهرســت تروریستی رای دادم. این مصوبه یک 
پیروزی قاطع برای هــر دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه اســت که با اتفــاق نظر و رای 

اکثریت دو  حزب به تصویب رسید.
وی همچنین به اصالحیه پیشنهادی خود 
در ایــن مصوبه برای باقــی ماندن تحریم های 
مرتبط با تروریســم علیه سپاه پاسداران اشاره 
کرد و در ادامه اظهــارات خصمانه خود افزود: 
من امیدوارم که این کار موجب توقف حصول 
توافق شود اما متاســفانه فکر می کنم که کاخ 
سفیِد بایدن به هر قیمتی به دنبال یک توافق 

)با ایران( است.
تد کروز که همواره مواضعی ضد ایرانی دارد 
و از مخالفان برجام بوده است، همچنین اظهار 
داشت: دولت بایدن به واسطه روسیه که دشمن 
ماست، با ایران که دشمن ماست مذاکره کرده 
اســت و دشمنان ما بر ســر یک  میز در حال 
مذاکره با آمریکا هســتند تا به توافقی دســت 
یابند که به اسرائیل و آمریکا آسیب خواهد زد.

به ادعــای او، دولت واشــنگتن به منظور 
ترغیب مسکو برای تالش در جهت دستیابی به 
توافق بر سر برجام در بحبوحه تحریم روسیه، 
مبلــغ ۱۰ میلیارد دالر در اختیار این کشــور 

)روسیه( قرار داده است.
این ســناتور آمریکایی با طــرح ادعاهایی 
واهی و ســاختگی درباره فعالیت های ســپاه 
پاسداران علیه شهروندان آمریکایی در منطقه 
باز هــم به مخالفت با خواســت ایــران برای 
خارج شــدن نام ســپاه از فهرست تروریستی 
آمریکا پرداخت و گفت: چرا در شــرایطی که 

به گفته وزیر امورخارجه بلینکن ما ماهیانه دو 
میلیون دالر برای محافظت از مقامات پیشین، 
از جمله مایک پمپئو )وزیر امورخارجه ســابق 
آمریکا( هزینه می کنیم، می بایست با افرادی که 
گفته اند قصد آسیب زدن به مقامات ما را دارند 
مذاکره کنیم؟ درحالیکه آنها )ایران( همچنان 
گفته اند دست از تالش علیه مقامات سابق شما 

و گرفتن انتقام برنمی داریم.
همراهی برخی دموکرات ها با 

جمهوری خواهان
Responsible Statecraft وابســته به 
اندیشــکده کوئینسی می نویســد که  پس از 
گذشت بیش از یک سال از آغاز مذاکرات دولت 
بایدن، نجات برجام همچنان نامشخص است. 
علیرغم شکست آشکار و پذیرفته شده کمپین 
»فشــار حداکثری« که با تصمیم ترامپ برای 
لغو توافق در می ۲۰۱8 آغاز شد، سیاست ها در 
مذاکرات برجام مانند همیشه مسموم است. در 
4 می، سنا با 6۲ رای موافق در مقابل 33 رای 
مخالف، پیشنهاد ســناتور جمهوریخواه جیمز 
لنکفورد برای مخالفت بــا ورود مجدد ایاالت 
متحــده به برجام را تصویب کــرد، مگر اینکه 
این توافق حاوی چندین مفاد غیرواقعی باشد 
که همه می دانند ایــران هرگز آنها را نخواهد 

پذیرفت.
امــا حــدود ۱6 دموکرات به یــک اقدام با 
هدف خرابــکاری در دیپلماســی دولت رأی 
مثبت دادند. حتی پس از شکســت ثابت شده 
رویکرد جنگ طلبان علیــه ایران در لغو توافق 
و اعمال فشار حداکثری، محاسبات سیاسی در 
واشنگتن این است که جانبداری از تندروهای 
بی اعتبار امن تر از حمایت از تعامل دیپلماتیک 

است.
ادامه گفتارهای جنگ طلبانه بر ســر توافق 
هسته ای، نشــان دهنده انگیزه های پنهان در 
سیاستگذاری های آمریکا است. انگیزه هایی که 
سیاستمداران و سیاســت گذاران را تشویق به 
پذیرش سیاست های آشکارا بدتر برای آمریکا 
و جهان می کند. تا زمانــی که این انگیزه ها از 

طریق افزایش ســازماندهی و فعالیت سیاسی 
تغییــر نکند، اصالح و مهار سیاســت خارجی 

ایاالت متحده بسیار دشوار خواهد بود.
لغو برجام برای منافــع آمریکا مضر بوده و 
این نتیجه گیری چه با تعریفی محدود یا فراگیر 
از منافع آمریکا، صحیــح خواهد ماند. این کار 
نیروهای آمریکایی را در معرض خطر بیشــتر 
حمالت موشــکی و پهپادی قرار داده است و 
حداقل در دو مورد، ایاالت متحده و ایران را به 

جنگ بسیار نزدیکتر کرده است.
نقض تعهــدات ما تالش هــای دیپلماتیک 
کنونی و آینده آمریکا را تضعیف کرده و همین 
مســئله باعث می شــود سیاســت خارجی ما 
ضعیف تر و ناکارآمدتر از چیزی که می توانست، 
باشد. خروج از برجام حتی باعث شد متحدان 
منطقه ای ما هم امنیت کمتری داشته باشند. 
با هر دیدگاهی، سیاست ترامپ در قبال ایران 
شکست خورد و برنامه هسته ای ایران پیشرفته 
تر از همیشــه است. تمامی مشــکالت دیگر 
واشنگتن با ایران هم در طول این چهار سال به 

طور همزمان تشدید شده است.
جنگ اقتصادی دولت ما نیز پس از چندین 
ســال پایبندی کامل تهران به مفــاد قرارداد، 
مجازات دســته جمعی غیرقابل دفاعی را برای 
مردم ایران به همراه داشــته اســت. پیوستن 
مجدد به توافق و پایان دادن به جنگ اقتصادی 
مطمئناً همه مشکالت روابط ایران و آمریکا را 
حل نمی کند، اما موضوع هسته ای را حل می 
کنــد، همه چیز را قابل کنتــرل تر می کند و 
احتمال درگیری بین دولت های ما را بســیار 

کاهش می دهد.
با وجود همه اینها، حــزب جمهوری خواه 
هنوز نپذیرفته که تصمیم ترامپ در لغو برجام 
اشتباه بود. سناتور رند پل تنها جمهوری خواه 
کنگره اســت که به طور علنی از این تصمیم 
انتقاد کرده اســت. حامیان اصلی تحریم های 
»فشار حداکثری« به ســادگی انکار می کنند 
که سیاست شــان نتیجه معکوس داشته است 
و حاضر نیســتند عواقب به بن بست کشاندن 

سیاست خارجی آمریکا در منطقه را بپذیرند.
شکســت غیرقابل انکار »فشار حداکثری« 
نه به کنار گذاشته شــدن آن که به تداوم آن 
در دوران بایدن منجر شــد. همان انگیزه های 
انحرافی که بســیاری از سناتورهای دموکرات 
را تشــویق می کند تا همراه بــا جنگ طلبان 
جمهوری خواه رای دهند، دولت بایدن را نیز به 
ســمت پذیرش خطر فروپاشی توافق هسته ای 
به دلیل امتناع از دادن امتیازی عمدتاً نمادین 
سوق داده است. همانطور که پیتر بینارت اخیراً 
گفته است، »دولت بایدن، حتی بر اساس گفته 
خودش، توافق هســته ای ایــران را بیهوده به 

خطر می اندازد.«
معماران سیاســت های شکست خورده نه 
تنها هیچ مجازاتی، چه سیاسی و چه حرفه ای، 
برای شکســت های خود متحمل نمی شوند، 
بلکــه تعصب جنگ طلبانــه در همه مذاکرات 
باعث می شود رویکرد آنها با کمترین مقاومت 
مواجه شده و خواسته های نامعقولی را مطرح 
کنند کــه هدف آن جلوگیری از رســیدن به 

توافق است.
۱6 دموکراتــی که به طــرح لنکفورد رأی 
دادنــد، نمونه  خوبی از این موضوع هســتند، 
زیرا آنها آشــکارا در مقابل رئیس جمهور حزب 
خود قرار می گیرند و به مجموعه ای از شــرایط 
حداکثری رأی می دهند که شاید توسط مایک 
پمپئو نوشــته شده باشــد. انگیزه کارشناسان 
سیاســت خارجی شــبیه به هم است و همه 
پیش فرضهــای جنگ طلبانــه ای درباره نقش 
آمریــکا در جهــان و نحوه تعامــل برای حل 

اختالفات آمریکا با دیگر کشورها دارند.
مثال استفاده آمریکا از تحریم های اقتصادی 
را در نظر بگیرید. واشنگتن به هیچ وجه حاضر 
به کاهش این نوع تحریم ها نیســت، حتی اگر 
انجام این کار دستاوردهایی را به همراه داشته 
باشد که خود ایاالت متحده به دنبال آن است. 
بــه طور کلی ترجیح آن اســت به جای اذعان 
به شکست یا نتیجه معکوس فشار تحریم های 
موجود، تحریم ها بصــورت مداوم افزایش پیدا 

کنند.
اگر دولت مقابل به ســرعت تسلیم نشود، 
همیشــه استدالل ها به ســمت افزایش فشار 
می رود نه پیشــنهاد کاهش آنها. از آنجایی که 
طرفــداران لغو تحریم ها اغلب متهم به »نرم« 
بــودن با این یا آن دولت می شــوند، بیشــتر 
کارشناسان سیاســت خارجی انگیزه قوی در 
حمایت از وضعیت موجود یا تایید گزینه های 

تندروتر دارند.
بحث های سیاســت خارجی مــا به قدری 
پیچیدگــی دارد کــه حمایــت از تحریم های 
ظالمانــه و بی رویه، مزیــت و حمایت از رفع 
تحریم ها و سازش، عیب تلقی می شود. شکست 
سیاست های تحریمی باعث حذف آنها نمی شود 
زیرا حمایــت از لغو تحریم هــا خطرناک تر از 

درخواست تحریم های بیشتر است.
همیشــه گروه غالــب در واشــنگتن برای 
افزایش تحریم ها البی می کند، و کســانی که 
از تعامل و ســازش حمایت می کنند، اگر اصال 
وجود داشته باشند، معموالً در اقلیت هستند. 
شکستن هنجار همیشه برای شرایط حرفه ای 
خطرناک تر از ســازگاری با آن است، بنابراین 
همیشــه راحت تر است که همرنگ با جماعت 
بمانید. این مسئله در مذاکرات توافق هسته ای 
کامال آشــکار است، اما به همان اندازه برای هر 
مشکلی از بحران سیاسی ونزوئال تا سالح های 

هسته ای کره شمالی قابل اجرا است.
تقریبــاً همه چیز در واشــنگتن به گونه ای 
طراحی شده اســت که حمایت از دیپلماسی 
را به خطری خطرنــاک تبدیل کند، و همین 
ســاختارها جنــگ یــا تحریم را بــرای حل 
مشــکلی تشــویق می کنند، فارغ از آنکه این 
کار چقــدر اوضاع را بدتر می کنــد. از آنجایی 
کــه سیاســت های زورگرایانه بارهــا و بارها 
شکســت خورده، دلیل این حمایت نمی تواند 
مشــاهده موارد متعدد موفقیت از این رویکرد 
باشد. تداوم سیاست های شکست خورده برای 
سیاستمداران و سیاست گذاران آسان تر است، 
زیرا تغییر آن ها بــه هر طریق مهمی می تواند 
باعــث انتقاد و واکنش هایی شــود که ترجیح 

می دهند از آن اجتناب کنند.
یکی از راه های تغییر این انگیزه ها، برجسته 
کردن آســیبی است که سیاســت های قهری 
ایــاالت متحده به منافع آمریکا و مردم بی گناه 
در کشــورهای هدف وارد می کنــد. تا زمانی 
که تحریم ها به عنوان دلیلی بر »ســختگیری« 
در برابــر یک دولــت سوءاســتفاده گر تلقی 
شــود، حمایــت از آن برای سیاســتمداران و 
سیاست گذاران از نظر سیاسی سودمند خواهد 
بــود. اگر بتوان این تصــور را طوری تغییر داد 
کــه تحریم ها در درجــه اول و مهمتر از همه 
به عنوان حمله به مردم عادی شــناخته شوند، 
حمایت از جنگ اقتصادی بســیار دشــوارتر 

خواهد شد.
تحریم ها پاســخی پیش فرض در واشنگتن 
هستند، زیرا از نظر سیاسی تأییدشان بی هزینه 
اســت، بنابراین افزایش هزینه حمایت از آن ها 

ضروری است.

تدکروز از کاخ سفید به شدت انتقاد کرد

حمله به تالش خاموش کاخ سفید برای احیای برجام در واشنگتن

دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

نشانه ای از عدم جدیت ایران برای احیای برجام ندیده ایم

مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس 
خبری گفت که هیچ نشــانه ای دال بر عــدم جدیت الزم از 
سوی ایران برای از سرگیری مذاکرات وین در راستای احیای 

توافق هسته ای وجود ندارد.
به گزارش ایســنا، صفحه توییتر شــبکه الجزیره نوشت: 

مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد، هیچ گونه 
نشانه ای مبنی بر این که ایران در ارتباط با مذاکرات هسته ای 

خود جدیت الزم را ندارد، در اختیار نداریم.
رافائل گروســی که در کنفرانســی مطبوعاتــی در ژاپن 
ســخن می گفت، در عین حال، تصریح کرد: همچنان منتظر 
توضیحــات قانع کننــده از جانب ایران در ارتبــاط با برخی 

فعالیت های هسته ای آن ها هستیم.
مذاکرات وین که در راســتای احیای توافق هســته ای و 
لغــو تحریم های ایران در آوریــل ۲۰۲۱، مدتی پس از روی 

کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، آغاز شــد در پی برخی 
تحــوالت اخیر بین المللی از جمله حمله روســیه به اوکراین 
و کشــمکش های  تهران - واشــنگتن بر ســر برخی مسائل 

باقی مانده در مذاکرات، تا اطالع ثانوی متوقف شده است.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
اخیرا در یکی کنفرانس خبری در این باره گفت: ما همچنان 
منتظر پاسخ واشنگتن به خواسته های منطقی و اصولی ایران 
و متنی هســتیم که ایران و ۱+4 در مورد آن توافق کرده اند. 
فکر می کنیم واشــنگتن می داند که بایــد چه کاری کند که 

توافق در دســترس تر از آن چیزی که امروز است قرار گیرد. 
در مسیر درســتی حرکت شده و ابتکارات خوبی هم بر روی 

میز است. 
فکر می کنیم یک تصمیم سیاسی در واشنگتن گرفته شود 

می توانیم پرونده این مذاکرات را ببندیم.
گروســی در ارتباط با بحران اوکراین نیز گفت: روســیه، 
اوکراین از جمله تاسیسات هسته ای این کشور را اشغال کرده 
اســت. در سفری که به اوکرانی داشتم از تاسیسات اتمی این 

کشور بازدید کردم.

گزارشگر ویژه ســازمان ملل متحد در امر بررســی آثار منفی اقدامات قهری 
یک جانبــه بر بهره مندی از حقوق بشــر، در پایان ســفر ۱۲ روزه خود به ایران، 
بیانیه ای صادر کرد که در آن نوشــته است: تحریم های اعمال شده بر بخش های 
حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از موسســات مالی و شرکت های ملی ایران، منجر 
به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای 
تامین نیازهای اساســی نیازمندان در این کشور شــده است. به گزارش ایسنا به 
نقل از ســتاد حقوق بشر، وب سایت رسمی سازمان ملل متحد بیانیه آلنا دوهان 
گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل را درباره تحریم های یکجانبه و ثانویه علیه ایران 
منتشــر کرد. در این بیانیه آمده است: به گفته یک کارشناس حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، مجموعه پیچیده تحریم های یک جانبه علیه ایران، همراه با تحریم های 
ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریم ها و اتخاذ سیاست های به 
صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت ها و مؤسسات مالی، چالش های انسانی و 
اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار 
جامعه، تأثیر منفی گذاشته است. این بیانیه می افزاید: آلنا دوهان، گزارشگر ویژه 
سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی 
از حقوق بشــر، در پایان ســفر ۱۲ روزه خود به ایران گفت که از بیماران مبتال 
به بیماری های خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشــکالتی که در دسترســی 
بــه داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز خود با آن روبرو هســتند، روایت های غم 
انگیزی شنیده است. او اظهار داشت: »من به شدت نگران عواقب تهدیدکننده جان 
انسان ها هستم که ناشی از هزینه های سرسام آور دارو و تجهیزات پزشکی تخصصی 
و در موارد خاص، موجود نبودن آنها به دلیل محدودیت های تجاری و مالی ناشی 
از تحریم ها اســت. بنا به گزارش هایی که دریافت کردم، این وضعیت به علت عدم 
تمایل شــرکت های خارجی به عرضه این کاالها است، که دلیل آن نیز بیم آنها از 

عواقب احتمالی این کار از جمله تعقیب کیفری و مجازات های مالی است«.
دوهان افزود: »تحریم های اعمال شــده بر بخش های حیاتی اقتصادی و تعداد 
زیادی از موسسات مالی و شرکت های ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای 
دولت، افزایش تورم، گســترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساســی 
نیازمندان در این کشــور شده است.« گزارشــگر ویژه در بیانیه قرائت شده خود، 
به چندین حوزه دیگر اشــاره کرد که از تحریم های یکجانبه و رعایت افراطی آن 
آســیب دیده اند، از جمله حفظ و توسعه بیشتر زیرســاخت های اساسی کشور، 
مشکالت گسترش برنامه های حمایت اجتماعی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ 
بیکاری از جمله در حمایت از جمعیت رو به رشــد پناهندگان افغانستانی؛ موانع 
توسعه تجاری و صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه، عدم امکان انجام پرداخت های 
بین المللی و محدودیت در دسترسی به فناوری های جدید، وخیم تر شدن وضعیت 
امنیت زیســت محیطی؛ چالش های مربوط به پیشگیری، پاسخ و بازیابی در امر 

حوادث و بالیای طبیعی به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات تخصصی و تمهیدات 
بشردوســتانه؛ افزایش چالش ها در عملیات سازمان های غیر دولتی بین المللی و 
محلی و فعاالن امور بشردوستانه؛ موانع تعامل ایران در همکاری های بین المللی از 
جمله در حوزه های دانشگاهی، میراث هنری و فرهنگی، ورزش و تعامل کلی این 
کشور با سازمان ها و انجمن های بین المللی به دلیل ممنوعیت سفر و عدم امکان 
پرداخت حق عضویت های مربوطه.« این کارشناس مستقل همچنین ابراز نگرانی 
نمــود که کمترین اثر تحریم های یکجانبه موجود به عنوان اقدامی تنبیهی، نقض 
تعهدات ناشی از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بوده است که بسیاری از 
آنها از جمله تضمین های رویه ای و فرض برائت، ماهیتی تعلل ناپذیر دارند. دوهان 
ادامه داد: »طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، دولت ها موظفند تضمین کنند که 
هرگونه فعالیت تحت صالحیت یا کنترل آنها منجر به نقض حقوق بشر نمی شود، 
و در این راســتا من از دولت های تحریم کننده به ویژه ایاالت متحده می خواهم که 
از جمله با حل و فصل مســالمت آمیز اختالفات بین المللی و لغو تمامی اقدامات 
یکجانبه، به ویژه در زمینه هایی که بر حقوق بشــر و زندگی همه مردم ایران تأثیر 
می گــذارد، اصول و هنجارهای حقوق بین الملل را رعایت کنند«. این گزارشــگر 
مســتقل در ادامه توصیه های خود به مسئله رعایت افراطی تحریم های یک جانبه 
توســط شرکت ها و مؤسسات مالی، دسترســی به اطالعات و فناوری های جدید، 
افزایش مشارکت سازمان های بین المللی برای اهداف بشردوستانه و نظارت مستمر 
بر اثرات منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشــر، آزادســازی 
دارایی های خارجی مسدود شده مؤسسات مالی ایران، انجام مذاکرات چندجانبه 
برای تدوین اصول راهنما در مورد تحریم های ثانویه، موضوع اثرات رعایت افراطی 
تحریمها بر حقوق بشر، و همچنین ایجاد سازوکارهای ممکن برای ترمیم، جبران 

خسارت و پرداخت غرامت اشاره نمود«.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد طی بیانیه ای عنوان کرد

ایجاد اخالل در چرخه حیاتی مردم ایران با تحریم های غرب

 

فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث باقیمانده خط انتقال و بخشی از شبکه جمع آوری اصلی فاضالب 

در شهر ارومیه به شماره فراخوان 2001005390000021 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد 

تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای 

الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاددهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. تاریخ 

انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/02/31 می باشد.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

صالحیت های 
مورد نیاز

قیمت اسناد مناقصه
)ریال(

احداث باقیمانده خط انتقال 
و بخشی از شبکه جمع آوری 
اصلی فاضالب در شهر ارومیه

۱۱۷،8۲5،۹۹4،۷۹5۱8
5،8۹۲،۰۰۰،۰۰۰

رشته آب پایه 5 و باالتر از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و همچنین داشتن گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت کار

۱،۰۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی )طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/03/04

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 11:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/03/17

ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز سه شــنبه مورخ 1401/03/17 و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت 

09:00 قبل از ظهر مورخ 1401/03/18 خواهد بود.

توجه: الزم به ذکر است باتوجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده الزم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مجزا از پاکت مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج 

در مواعد مقرر، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی 

قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 

 04431945372

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲۱-4۱۹34 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي
)سهامي خاص(

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

)نوبت اول(


