
استاد صداتون قطع شده! 
تصویر رو نشون نمیده

نمیشه میکروفونم وصل  استاد 
صدای من هست؟ کسی سوال نداره؟!! این تخته 

چجوری پاک میشه؟؟؟

اسکای رومی شدنمان
اسفند سال گذشته بود که با شیوع ویروس کرونا 
نامعلومی  مدت  تا  دانشگاه ها  آن  ابتالی  و خطر 
اتفاقی که دانشگاه ها  به تعطیلی کشیده شدند. 
حلی  راه  دنبال  به  تا  کرد  مجبور  را  مدارس  و 
اینکه  تا  باشند.  آموزشی خود  ادامه حیات  برای 
جدید  عبارت  امسال،  ماه  فروردین  اواسط  از 
»آموزش مجازی« در سایت دانشگاه نقش بست 
و سامانه اسکای روم در اختیار دانشجویان قرار 
فن  مهبانگ  شرکت  به  متعلق  ای  گرفت.سامانه 
آوری های پارس که از سال ۹۶ شروع به فعالیت 
پیوسته  بنیان  دانش  جمع شرکت های  به  و  کرده 
کمی  درصد  کرونا  شیوع  از  پیش  تا  اما  است، 
رویداد های  و  کالس ها  برای  آن  ظرفیت های  از 

استفاده می شد. آنالین 

وقتی صدا و تصویر با هم نیست
معضالت  اما  مجازی  فضای  در  کالس ها  شروع 
شناخت  ابتدا  داشت.  همراه  به  را  خود  خاص 
ویژگی های سامانه و طریقه ی ورود به کالس ها و 
یافتن لینک کالس ها زمان زیادی می برد. بعد به 
دلیل استقبال عجیب و غریب برخی از مدارس 
به  سرور  سامانه،  این  از  کشور  دانشگاه های  و 
خارج  دسترس  از  ساعت ها  یا  می شد  قطع  کلی 
می شد. پس از آن هم که قطع و وصل شدن دائمی 
امابااین حال  دارکرد.  ادامه  را  اینترنت مشکالت 
بعد از گذشت یکی دو ماه، استفاده ازاین سامانه 
چگونه  می دانستند  شد.دیگرتقریبًاهمه  روان تر 
باز  تخته  کنند، چگونه  آپلود  را  فایلی  می توانند 
کنند،چگونه  ضبط  را  کالس ها  چگونه  کنند، 
مشکل  اما  و...  کنند  وصل  را  خود  میکروفون 

کیفیت  ودارد  داشته  وجود  همچنان  که  اصلی 
تدریس اساتید در بستر مجازیست. مساله ای که 
تقریبًا روی بیشتر اساتید و کالس ها و رشته های 
شرایط  اینکه  بر  عالوه  و  گذاشته  تاثیر  مختلف 
یادگیری  کرده،  سخت  آن ها  برای  را  تدریس 
برخی  کرد.  سختتر  دانشجویان  برای  را  دروس 
از اساتید با در نظر گرفتن شرایط ویژه ی ترم و 
تسهیالتی  آمده،  وجود  به  معضالت  و  مشکالت 
را برای دانشجویان در نظر گرفتند؛ از جمله کم 
و  پروژه ها  کردن  اضافه  یا  و  دروس  کردن حجم 
آسانتر  یا  و  بیشتر  نمره ی  کسب  برای  تمارین 
نمره ی  کردن  پخش  و  امتحانی  سواالت  کردن 
طول  در  امتحان  نوبت  چند  صورت  به  درس 
ترم. اما اساتیدی هم بودند که تحمل سختی این 
از  و  دانسته  دانشجو  برعهده ی  فقط  را  شرایط 
مواضع خود پایین نیامدند. در کنار همه ی اینها 
مساله ی هزینه ای که برای هر کالس صرف حجم 
دو  را  کار  سختی  هم  می شد  اینترنتی  مصرفی 

می کرد. چندان 

نه؛ امتحان دیگر 
در این بین تصمیم دانشگاه برای برگزاری آزمون 
به صورت مجازی نیز موافقان و مخالفان زیادی 
برگزاری  در  مسئله  ترین  مهم  داشت.  همراه  به 
در  تقلب  مقوله  مجازی،  صورت  به  امتحانات 
به  هم  فتا  پلیس  پای  که  جایی  تا  بود.  امتحان 
کرد.  پیچیده تر  را  شرایط  و  شد  باز  قضیه  این 
و  ابتکارات  از  اساتید  تا  شد  باعث  همچنین 
کنند.  استفاده  بیشتر  هم  خود  استعداد  و  ذوق 
سواالت  به  گویی  پاسخ  زمان  مدت  کردن  کم  از 
جلسه  در  میکروفون  کردن  وصل  و  تشریحی 
سامانه  در  پرسیدن  سوال  یک  به  یک  و  آزمون 
به  دانشجو  اجبار  و  کتبی  تعهد  اخذ  تا  گرفته 
به  اتاق  تهیه وبکم برای رصد کردن کل فضای 

جهت جلوگیری از وقوع هرگونه تقلب!
 

lms مصیبت جدیدی به نام 
از  برخی  کردن  برطرف  برای  دانشگاه  حل  راه 
ادوبی  افزار  نرم  و   lms از  استفاده  مسائل،  این 
با  هنوز  چه  اگر  بود.  جاری  ترم  برای  کانکت 
در  برنامه  این  قابلیت های  و  ویژگی ها  همه ی 

دو  همین  طی  در  اما  نشدیم  رو  به  رو  کالس ها 
عدم  و  مشکالت  برخی  شاهد  ابتدایی  هفته ی 
کندتر  باعث  خود  این  که  بوده ایم  اتصال ها 
که  مشکالتی  است.  شده  آموزش  روند  شدن 
خواهد  کالس ها  گیر   گریبان  مدتی  تا  احتماال 
بعدی  شگفتانه ی  دید  باید  حال  هر  به  بود. 
چه  و  بود  خواهد  چه  مجازی  آموزش  عرصه  در 
آن عادت  به  دوباره  تا  مدت طول خواهد کشید 
مدل  شاید  بگیریم.  خو  آن  با  بتوانیم  و  کنیم 
حل مسئله ی متفاوتی در این حوزه نیاز است تا 
شاید  کنیم.  پیدا  دست  بهتری  حل های  راه  به 
کمک  دانشجویان  پیشنهادات  و  نظرات  شنیدن 
باشد.  داشته  مسائل  نمودن  برطرف  در  بسزایی 
آنها  کردن  آشنا  و  اساتید  نمودن  تجهیز  شاید 
بتواند  جدید  تکنولوژی های  و  افزارها  نرم  با 
کلی  و  کند.  بیشتر  هم  را  تدریس   کیفیت 
تبادل  و  گفتگو  فرصت  به  که  دیگری  شاید های 
بهتری دست  نتایج  به  بتوانیم  تا  دارد  نیاز  نظر 
دانشجویان  برای  دغدغه  این  دیگر  و  کنیم  پیدا 
خود  تحصیلی  و  آموزشی  فرآیند  در  اساتید  و 

وجود نداشته باشد.

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شاهد
Islamic Union of Shahed University

Tasnim Student Newspaper

شبنم اسالمی

د، یاد مبارک و آرامبخش و  پیکر مطهر و معطر شهیدان هرجا آرام گ�ی
ز خود را در فضا می پراکند و صفا و معنویت می آفریند.  بهجت انگ�ی

ز است و امید است با قدوم  دانشگاه شاهد خود گلخانه ای عطرآگ�ی
این شهیدان بیش از پیش منشا خ�ی گردد

ز دانشجویان  م دانشگاه و همکاران علمی و اداری، و ن�ی از رئیس مح�ت
آن متشکرم. ان شاءهللا موفق باشید

اطالعيه مشترك اداره بهداشت و درمان و اداره مشاوره دانشجویي دانشگاه:

طرح پایش سالمت جسم و روان
اجرای طرح پایش سالمت جسم و روان دانشجویان از 15 شهریور 

ونییک  ماه سال جاری توسط اداره مشاوره دانشجو�ی و به صورت الک�ت
کت در این طرح برای همه دانشجویان در همه  آغاز خواهد شد. �ش

مقاطع تحصییل الزامیست.

بازخواني پيام رهبر معظم انقالب به مناسبت تدفين شهداي گمنام دانشگاه شاهد:

دانشگاه شاهد خود گلخانه ای عطرآگین است.
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می توانیم در خانه بمانیم؟
ایــن روزهــا کــه بــازار هشــتگ ها و کمپین هــا داغ اســت، 
“بــا  می دهیــم”،  شکســت  را  “کرونــا  شــعارهای  میــان 
کرونــا ســازش می کنیــم” و... شــعاری هســت کــه ذهــن 
ــه  ــه بمانیــم. در خان ــا را درگیــر کــرده. می گوینــد در خان م
بمانیــم تــا ویــروس ناخوانــده قلــدر نتوانــد کشــور را غــارت 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــرد. نکت ــاراج بب ــه ت ــرده و انســان ها را ب ک
میــان مطــرح می شــود آن اســت کــه چنــد درصــد از مــردم 
می تواننــد در خانــه بماننــد و مبتــال بــه کرونــای معیشــتی 
ــس، ســهم  ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک نشــوند؟طبق گ
اشــتغال غیــر رســمی، ۶۰ درصــد کل مشــاغل بــوده و 
ــاالی ۷۰ درصــد هــم  ــه ب ــن ســهم در برخــی اســتان ها ب ای
رســیده اســت. بــه صــورت کلــی، اشــتغال غیــر رســمی، 
زاییــده ی اقتصــاد غیــر رســمی و احتمــااًل قوانیــن ناکارآمــد 
دولتــی بــوده و میــزان آن در هــر کشــور بــه درجــه ی توســعه 
یافتگــی آن مربــوط اســت. اساســًا وقتــی مــی گوییــم ۶۰ 
درصــد از افــراد کشــور دارای شــغل غیــر رســمی هســتند، 
حتــی  و  شــغلی  حقــوق  کمتریــن  و  بیمــه  فاقــد  یعنــی 

ــی هســتند.  معیشــتی حداقل
یــک شــکم و دو منــت، وقتــي منــت کمــک 
کــردن هســت ولــی ســهم آن در زندگی هــا 

ــت اندک اس
بی انصــاف نباشــیم، بــرای کمــک بــه قشــری بــا درآمــد 
شــده  بســیار  جزئــی  هــای  کار  درآمــد،  کــم  و  روزمــزد 
آقــای  جــاری،  ســال  فروردیــن   ۱۸ مثــال،  بــرای  اســت؛ 
بــه ۲۳ میلیــون خانــوار یارانــه  روحانــی اعــالم کردنــد 
بگیــر، تســهیالتی برابــر بــا یــک میلیــون تومــان و بــا 
پرداخــت  ماهــه   ۲۴ بازپرداخــت  و  درصــد  کارمــزد ۱۲ 
ــاز  ــن تســهیالت از اردیبهشــت آغ ــی شــود. پرداخــت ای م
ــار  ــن طــرح در کن ــام رســید. ای ــه اتم شــد و خوشــبختانه ب
محاســنش کــه دســت گیر بســیاری از مــردم شــد، ماننــد 
اکثــر اقدامــات دولــت، بی ایــراد نیســت. ایــراد اول ایــن 
ــه نظــر نمی رســد یــک کارگــر ســاده ی کارگاه  اســت کــه ب
فکســتنی در کورتریــن نقطــه ی شــهر، وامــی بــا کارمــزد 
۱۲ درصــد را بتوانــد پرداخــت کنــد و چــه بهتــر بــود 
ــه وام  کــه کارمــزد آن، حداقــل درصــد ممکــن باشــد، وگرن
ــت می شــود.  ــه در هــر شــرایطی معمــوال یاف ۱۲ درصــد ک
ایــراد بعــدی هــم آن اســت کــه بــازه ی ۲۴ مــاه بــرای تغییــر 
وضــع کنونــی، محــدود اســت و چــه بهتــر بــود حداقــل 
بــرای بازپرداخــت آن تعلــل صــورت مــی گرفــت و پــس از 
عبــور از بحــران کرونــا و بهبــود رونــق درآمــد اشــتغال های 

خــرد، بازپرداختــش آغــاز می شــد.
راه حل هایی بهتر از بسته معیشتی

اکنــون بیشــتر از ۶ مــاه از هجــوم کرونــا بــه اقتصــاد کشــور 
می گــذرد امــا هنــوز تدبیــری اساســی بــرای خــروج کشــور 
از ایــن منجــالب و نجــات اشــتغال های خــرد نشــده اســت. 
در کنــار طرح هــای خــدا پســندانه ی مردمــی کــه کمابیــش 
همــه ی مــا شــاهد وقــوع آن در سراســر کشــور هســتیم و 
بــرای اســتمرار و تــداوم آن، طبــق صحبــت  هــای رهبــر 
انقــالب بایــد تــالش کنیــم. کارهایــی مثــل کمــک بــه ورود 
ــن روزهــا  ــه ای ــه شــغل های مجــازی، ک اشــتغال های خــرد ب
ــی  ــازار داغــی هــم دارد، شــاید مشــکل گشــا باشــد. خیل ب
ــا  ــار خیابان ه ــا کن ــرو ی ــه در مت ــن دســت فروشــانی ک از ای
بــا اعطــای وام  بــه راحتــی  بــا آن هــا مواجــه می شــویم 
خریــد تلفــن همــراه هوشــمند و کمــک هزینــه ی بســته های 
اینترنتــی توســط دولــت، می تواننــد بــه خریــد و فــروش و 
ــد.  ــوزش تولیداتشــان در فضــای مجــازی بپردازن حتــی آم
بــا اعطــای وام و تمرکــز روی تبدیــل اشــتغال غیــر رســمی 
بــه اشــتغال مجــازی، می تــوان در جهــت ثبــت ایــن مشــاغل 
ــن شــکل،  ــه ای ــم گام برداشــته و ب جــزء اشــتغال رســمی ه
موجــب بهــره منــدی از مزایــای مشــاغل رســمی و بیمــه 
و... شــوند.لنین چــه خــوب گفت:چــه بســا دهه هــا بگــذرد 
و هیــچ گونــه اتفــاق خاصــی رخ ندهــد، ولــی گاهــی در 
عــرض چنــد هفتــه، شــاهد وقــوع اتفاقــات و رویدادهایــی 
باشــیم کــه بــرای رخــداد آن هــا، دهه ها زمان الزم اســت.امید 
ــد،  ــن از  آن حــرف می زن ــه لنی ــه ای ک ــد هفت اســت آن چن
بــه زودی رقــم بخــورد تــا یکبــار هــم کــه شــده، دولــت بــرای 
دســتگیری از قشــر کــم بضاعــت، در مدیریــت کشــور، بــه 
تــوان مدیریــت بحــران خــود تکیــه کنــد و ابتــالی کشــور بــه 
کرونــا، بســتری بــرای خــروج از مشــکالت اقتصــادی و فرصتــی 

بــرای توجــه بیشــتر بــه اشــتغال خــرد ایجــاد کنــد.

سفره خالی ،سهم 
اشتـــغال خــرد 
از مديريت بحران

عیل محمد آصفی

          
چگونه مجازی شدن دانشگاه 
زندگی تحصیلیمان را
 تغییر داد؟
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اين ترم چقدر وام دانشجويی می دهند؟ 
و با آن چـه چیزهايی می شود خريد؟

چقدر وام می دهند؟
حدود یک ماهی است که ترم جدید برای ما – دانشجویان 

دانشگاه شاهد – شروع شده به این بهانه قصد دارم درباره ی 
وام های دانشجویی نکاتی را برایتان بگویم؛همانطوری که 

میدانید وام های دانشجویی انواع زیادی دارند که وام مسکن، وام 
شهریه، وام تحصیلی و وام ضروری مهمترین هایشان محسوب 
میشوند و شرایط و مبالغ خودشان را دارند؛ اخیرا دکتر الیاس 

منیری معاون اموردانشجویان صندوق رفاه وزارت 
علوم و تحقیقات و فناوری از 

افزایش۱۰۰  
درصدی وام 
شهریه و 5۰ 
درصدی وام 

تحصیلی خبر 
داد، دکتر ناصر 
مطیعی رئیس 

صندوق رفاه هم 
در آستانه سال 

تحصیلي ۱۴۰۰-
۱۳۹۹ اظهار 

داشت که مبالغ وام 
پیدا میکند؛ ها امسال افزایش 

دکتر مطیعی در ادامه گفت:»به طور مثال وام 
تحصیلی از 5۰۰ -۶۰۰ تومان به ۱/5 الي ۲ 
میلیون تومان افزایش یافت ... قبال به طور 

مثال وام شهریه در مقطع دکترای تخصصی 
ناپیوسته ۳ میلیون و 5۰۰ هزار تومان بود که 

تا 5 میلیون تومان افزایش داشته، وام ضروری 
هم قبال ۱ میلیون تومان بوده که در حال حاضر 

در موارد خاص از ۳ میلیون تا 5 میلیون تومان پرداخت 
میشود.« همچنین آقای رئیس از افزایش وام مسکن متأهالن از 

۱۰ به ۲5 میلیون در تهران خبر داد چیزی که مسئولین دانشگاه 
ما هیچ اطالعی از آن نداشتند!

وضع دانشگاه ما چیست؟
قابل توجه است که این مبالغ جدید و بهبود شرایط با وجود 

شروع ترم تحصیلی هنوز به دانشگاه ها، خصوصا دانشگاه 
روند سال های گذشته هر دو خودمان ابالغ نشده! طبق 

نیم سال مبالغ جدید برای وام 
ها ابالغ میشد، حال جالب 

است بدانید که هرساله مبلغ 
کمی به وام تحصیلی اضافه 

میشد حاال چگونه میخواهد 
افزایش ۳ یا ۴ برابری داشته 
باشد خدا عالم است، البته 

گفته شده محل تامین 
اعتبار این وام ها از طریق 
کم کردن تعداد وام های 

دانشجویی و در واقع 
چند تا یکی کردن آن 

ها خواهد بود.

شرایط وام گرفتن چگونه است؟

از شرایط گرفتن وام هم چه بگویم که نگفته هم 
پیداست!میتوان گفت بانک گزینه مناسب تری 

است؛ اگر فقط بخواهم به شکل نمونه اشاره 
کنم و رد بشوم: رفتن به دفتر اسناد رسمی با 
تعهد نامه محضری و با ضامن معتبر )کارمند 

دولت و دارای حکم کارگزینی وفیش حقوقی( و 
فرستادن مدارک برای مسئول مربوطه دانشکده تان! حاال اگه 
کارشناستان قبول کرد درقالب مجازی مدارک را بفرستید که 

خب #کارشناس-خوب-شما ! است، اگر هم قبول نکرد که فرقی 
نمیکند تهرانی و شهرستانی باشید باید تا دانشگاه تشریف 

بیاورید و مدرک را به کارشناس خودتان برسانید و بعد از ثبت، 
موقع ثبت نام وام اقدام میکنید و منتظر گرفتن وام می نشینید. 

درباره کارمزد هم اگر بخواهم توضیح کمی بدهم، قبال وام های 
وزارت بهداشت ۴% کارمزد و بخش وزارت علوم فقط وام ودیعه 

مسکن ۴% کارمزد داشت که طبق گفته یکی از مسئولین دانشگاه 
قرار است به بقیه وام های وزارت علوم هم ۴% کارمزد تعلق 

بگیرد، علی برکت الله.
 الزم به به ذکر است که هر کدام از وام ها شرایط بهره خاصی 
دارند که برای اطالع از آنها کافیست فقط به قسمت صندوق 

رفاه سایت دانشگاه مراجعه کنید؛ البته توجه کنید که هنوز مبالغ 
و تعهدات جدید ابالغ نشده و آن قیمت ها برای سال پیش 

است پس ناامید نشوید

راهنمایی برای خرید و پیشنهاداتي به 
مسئولین

اگر با دید مثبت نگاه کنیم و دعاکنیم زودتر وعده ها ابالغ 
شود، بازهم مشکل خیلی از دانشجویان را حل میکند. متاسفانه 
در شرایطی قرار داریم که قیمت ها ثبات ندارند و هرروز شاهد 

افزایش بی رویه اجناس و کاال های ضرور هستیم؛ خصوصا 
با شیوع ویروس منحوس کرونا و مجازی شدن کالس درس 

دانشگاه ها، تهیه حداقل وسیله ای که این توانایی را داشته باشد 
واقعا سرسام آور است. با یک جستجوی کوچک به ِسیلی از لب 
تاب ها و گوشی هایی برخورد میکنید که قیمتشان خیلی خیلی 
خیلی ... بیشتر از مبلغ وام ضروری دانشجویی است؛ ولی خب 

با گشت و گذار بسیار! میتوانید قیمت خوب هم پیدا کنید؛ برای 
 Dell ۴5۲۰ یا لب تاب استوکS مدل HP نمونه لب تاب  اینچ

i5 latitude e۶۴۳۰ و برای گوشی های هوشمند سامسونگ 
گلکسی A۱۱ ، هوآوی Prim Y۷ و گوشی شیائومی ردمی ۹ که 
رنج قیمت بین ۴ تا 5 میلیونی دارند و به شرط حیات و تحقق 

وعده ها! میتواند مشکلی را حل کند.به امید این که هیچ طالب 
علمی به خاطر مشکالت مالی از تحصیل بازنماند.

سیر تا پیاز تفنگ بادی آمريكا 
موسوم به مكانیسم ماشه

ز پناهی حس�ی ام�ی

مهسا علیمرادی

گل به خودي تیم مذاکرات
ماجــرا از آنجایــی شــروع شــد کــه در ســال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و در دوران 
ریاســت جمهــوری جــرج بــوش پســر، شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 
تحریم هــای تســلیحاتی را علیــه ایــران وضــع کــرد کــه طــی آن فروش ســالح 
بــه ایــران و همچنیــن صــادرات ســالح بــه ایــران تحــت ممنوعیت هــای 
بیــن المللــی قــرار گرفــت. در حیــن مذاکــرات برجــام یکــی از چالش هــای 
اصلــی درگیــری بــر ســر رفــع ایــن تحریم هــا در جریــان مذاکــرات بــود، بــه 
گونــه ای کــه الوروف در ایــن خصــوص مــی گویــد: مــا و چیــن می خواســتیم 
تحریم هــای تســلیحاتی لغــو شــود امــا علــی رغــم حمایت هــای مــا خــود تیــم 
ایرانــی موافقــت کــرد کــه تحریم هــا تــا پنــج ســال ادامــه پیــدا کنــد کــه البتــه 

ونــدی شــرمن هــم ایــن نظــر او را تاییــد کــرد. 

ترازوي شوراي امنیت کمي به سمت ایران
در نهایــت ایــن محدودیــت 5 ســاله پذیرفتــه شــد تــا ایــران طبــق برجــام 
ــای  ــت مشــمول تحریم ه ــه ۲۲۳۱ شــورای امنی ــق قطعنام ــز بعــدًا طب و نی
تســلیحاتی شــود. ایــن تحریم هــا از ۱۸ اکتبــر) ۲۷ مهرمــاه( ســال جــاری 
تــا تحریم هــای  امــا آمریکایی هــا تــالش کردنــد  تعلیــق خواهنــد شــد 
ــه صــورت مــادام العمــر ادامــه  شــورای امنیــت پــس از ایــن موضــوع هــم ب
یابــد. در ایــن راســتا ابتــدا پیش نویــس قطعنامــه ای مبنــی بــر تمدیــد 
تحریم هــای تســلیحاتی بــه شــورای امنیــت بردنــد کــه در نهایــت بــا ۲ رأی 
ــب نشــد  ــن تصوی ــف روســیه و چی ــع و ۲ رای  مخال ــق ۱۱ رأی ممتن مواف
تــا ایــن شکســت انــزوای بیــش از پیــش آمریــکا را در صحنــه سیاســی 
جهــان نمایــان کنــد. بــا توجــه بــه تصویــب نشــدن ایــن طــرح و همانطــور 
کــه چنــدی قبــل برایــان هــوک پیش بینــی و تهدیــد کــرده بــود، مرحلــه 
بعــدی در جهــت عــدم تعلیــق ایــن تحریم هــا و بــه زعــم آن هــا بــه منظــور 
ثبــات منطقــه، اســتفاده از مکانیســم ماشــه بــرای احیــای شــش قطعنامــه 
ــا قطعنامــه ۲۲۳۱ بــه  ــورای امنیــت علیــه ایــران قبــل از برجــام کــه ب ش

حالــت تعلیــق درآمــده بــود، در نظــر گرفتــه شــد. 

اسنپ بک یا مکانیسم ماشه چطور کارمیکند؟
مکانیســم ماشــه کــه همــان مکانیســم بازگشــت خــودکار تحریم هاســت، 

بــه  ــه جمهــوری اســالمی اســت. مکانیســمی  ــوازن و علی شــدت نامت
طبــق بنــد ۳۶ و 
اگــر  ۳۷ برجــام 
یکــی از طرفیــن 
برجــام  اجــرای 
باشــد  مدعــی 

شــکایت  و 
کــه  کنــد 
ف  طــر
برخــی  دیگر
تمــام  یــا 

ت  ا تعهــد
انجــام  را  خــود 

ایــن  طــی  و  نــداده 
در  را  پرونــده  مکانیســم 

بــا شــورای امنیــت دنبــال کنــد، در نهایــت 
طــی فراینــدی تحریم هــا بــه حالــت قبــل از برجــام بــاز می گردند.ایــن در 
حالیســت کــه در حالــت عــادی لغــو مصوبه هــای شــورای امنیــت، نیازمنــد 
اتفــاق نظــر میــان پنــج عضــو دائــم شــورا اســت. در مکانیســم ماشــه ایــن 
ــه اتفــاق نظــر میــان ایــن پنــج عضــو  حفــظ قطعنامــه ۲۲۳۱ اســت کــه ب

ــه  ــن قطعنام ــروه وابســته شــده اســت. در حقیقــت در مت گ
فرآینــد بازگشــت تحریم هــا علیــه ایــران برعکــس شــده 
یعنــی بــه جــای آنکــه شــورای امنیــت بــرای بازگردانــدن 
لغــو  ادامــه  بــرای  کنــد،  گیــری  رای  ایــران  تحریم هــای 
تحریم هــا رای گیــری می کنــد. در چنیــن حالتــی هــر کــدام 

اعضــای  خواهــد از  قــادر  امنیــت  شــورای 
تصویــب بــود بــا اســتفاده از  از  وتــو  حــق 
لغــو  جلوگیــری ادامــه  تحریم هــا 
تحریم هــا کــرده و موجــب  بازگشــت 

شود.


