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برخ��ی حتماً و قطعاً با خود تصور می کنند که 
انقالب اسالمی کاری برای ایران نکرده است، اگر 
رژیم گذشته بود اکنون وضع کشور بسیار بهتر 
و مناس��بت تر بود. ش��اید چنان می شد که آن 
برخی تصور می کنند، البته ش��اید، که اگر قرار 
بود بش��ود همان دوران باید می ش��د، 25 سال 
حکوم��ت پهلوی دوم برای آبادانی و پیش��رفت 
کش��ور زمان کمی نبود ضمن آن که نه کسی 
او را تهدید می کرد، ن��ه آمریکا ایران را تحریم 
ک��رده بود و نه جنگی علیه ایران ش��کل گرفته 
بود که بخواهد هزینه های سنگینی را به کشور 
تحمیل کند. تصور کنید همه شرایطی که برای 
ایران در این 40 سال گذشته ایجاد شده، اگر در 
دوران رژیم ش��اه اتفاق افتاده بود، آیا ایران باقی 

می ماند؟!
هر چند دلیلی برای تحری��م اقتصادی، تهدید 
و جنگ با ایران وجود نداش��ت چرا که کش��ور، 
مس��تعمره آمریکا بود و آمریکای��ی ها در ایران 

جوالن می دادند  و همه کاره بودند.
ایران آن زمان، با کمترین تحریم اقتصادی فرو 
می پاشید و مردم در قحطی شدید مواد غذایی 
قرار میگرفتند، مناطق گوناگون کشور دست به 
ش��ورش می زدند و قومیت های��ی که در ایران 
حضور دارند، ساز جدایی سر می دادند و ایران به 
چند تکه تقسیم می شد. ریش سفیدها و قدیمی 
هایی که هنوز زنده هستند و زنده باشند، به یاد 
دارند ک��ه در آن دوران حتی پزش��ک به اندازه 
کافی در ایران وجود نداشت به همین خاطر برای 
جبران کمبود شدید پزشک در کشور، پزشکان 
هندی وارد ش��دند! پزش��کان خارجی که بعضاً 
هن��دی، فیلیپینی و برخی دیگر از کش��ورهای 
شرق آسیا بودند، حتی تا پس از پیروزی انقالب 
اسالمی نیز در ایران حضور داشتند، چرا که برای 
جبران کمبود پزش��ک در داخل نی��از به زمان 
طوالنی بود. با وجودی که آمریکایی ها در ایران 
پیش از انقالب حضور داش��تند و اهداف، برنامه 
ها و راهبردهای خود را در ایران و منطقه پیاده 
میکردند، اما ایران در آن زمان هیچ تأثیر منطقه 
ای نداشت بلکه تابع سیاست هایی بود که آمریکا 
در منطقه دنبال می کرد و اگر هم کش��ورهای 
منطقه از ایران واهمه ای داش��تند به واس��طه 
حض��ور آمریکا در ایران و حمایت آنها بود. حال 
تصور کنید که اگر در زمان رژیم شاه، جنگی علیه 
ایران آغاز ش��ده بود و یکی از کشورهای منطقه 
به ایران حمله کرده بود، چه اتفاقی می افتاد؟ با 
وجود ادعای رژیم مبنی بر تشکیل ارتشی قوی 
و مجهز، همان ارتش به خاطر ساختار و ماهیت 
غلطی که برای آن ترسیم شده بود، هیچگاه در 
میدان جنگ پیروز نمی شد. آمریکا نیز حمایت 
خود را قطع می کرد تا ش��ریک جنگ نباش��د. 
ارتش دوران شاه، یک ارتش وابسته بود، ارتشی 
که مکتبی نبود و آرمان هم نداش��ت. وابستگی 
ش��دید نیروهای نظامی ایران در زمان ش��اه به 
آمریکا، یک ضع��ف بزرگ بود که اکنون مرتفع 
شده است. زمانی که آمریکایی ها در ایران حضور 
داشتند، شاه تجهیزات و تسلیحات نظامی کشور 
را با دالرهای نفتی تأمین می کرد، هیچی نظامی 
ارشد و متخصص حق تعمیرات تسلیحات نظامی 
آمریکای از قبیل هواپیما و تانک را نداش��ت، اما 
اکنون جمهوری اس��المی ایران بجایی رسیده 
است که پایگاه آمریکایی ها را هدف موشک های 
س��اخت خود قرار می دهد و ایاالت متحده نیز 
جرأت پاسخگویی ندارد. نمی خواهیم مشکالت 
موجود را کتمان یا انکار کنیم، اما بخشی از این 
مش��کالت به تهدیدات و تحریم های اقتصادی 
آمریکا باز می گردد که 40 سال است ادامه دارد، 
بخشی از آن نیز سوء مدیریت است که باید برای 
آن فکری کرد و نخس��تین کاری که می توان 
انجام داد، انتخاب درست و صحیح مردم است 
تا افرادی به مسئولیت برسند که کارآمد باشند. 
جمهوری اس��المی ایران در طول 40 س��ال از 
عمر خود که در آستانه گذر از 41 سالگی است، 
دستاورهای بزرگی داشته است، اکنون بسیاری 
از کشورهای دنیا و مردم آنها حسرت استقالل و 
شجاعت و ایستادگی ایران را می خورند، ویژگی 
های ایران است که می تواند پایگاه آمریکا را در 
منطقه هدف قرار دهد و آمریکا نیز جرأت پاسخ 
به عملیات موشکی ایران را نداشته باشد. ایران 
اکنون د رحال حرکت به سوی پیشرفت هایی 
اس��ت که در آینده نه چندان دور اثرات مثبت 
آن آش��کار خواهد شد، هر چند اکنون نیز این 
دس��تاوردها در زمینه های گوناگون دیده می 
شود، از پیش��رفت ها علمی همچون پزشکی، 
دانش بنیان، نانو، موش��کی، ماهواره، هسته ای 
نظامی گرفته تا دیگر پیش��رفت هایی که همه 
آنها در شرایط سخت تحریم و تهدید به دست 
آمده است. منصفانه نیست که تنها ضعف های 
جمهوری اس��المی ایران دیده ش��ود، اما نقاط 

قوت نادیده بماد.

اگر رژیم گذشته بود...؟!

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از اقشار مردم:

جنتی: 
تایید صالحیت بیش از ۷ هزار داوطلب 
انتخابات را رقابتی کرده است
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سرمقاله

سیاوش کاویانی

جمهوریخواهان و دموکرات ها در سخنرانی ترامپ 
به جان هم افتادند

جنگ کودکانه در کنگره 
سومین سخنرانی ساالنه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
کنگره موس��وم به »سخنرانی وضعیت کش��ور« با حاشیه هایی 
زیادی همراه بود که همچون س��ال گذش��ته پررنگ تر از متن 
آن ب��ود ک��ه محور آن را جن��گ کودکانه می��ان دموکرات ها و 

جمهوریخواهان تشکیل می دهد.
دونالد ترامپ در ابتدای این سخنرانی در اقدامی که رسانه های 
آمریکای��ی آن را »عمدی« توصیف کرده ان��د، هنگام ارائه کپی 
متن سخنرانی خود، از دست دادن با رئیس مجلس نمایندگان 
امتناع کرد. نانس��ی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
هم برای اولین بار از تعارفات کلیش��ه ای و مرس��وِم همیش��گی 
ب��رای معرفی نمادی��ن ترامپ به اعضای کنگره اس��تفاده نکرد.

رئی��س مجل��س نماین��دگان همچنین هن��گام صحبت کردن 
ترامپ درباره موفقیت های خود که با تشویق ایستاده ی اعضای 
جمهوری خواه کنگره همراه شد از روی صندلی خود بلند نشد 
و با حاالت چهره اش سخنان ترامپ را به تمسخر گرفت.پلوسی 
که در طول مراس��م واکنش های عصبی از خود نش��ان می داد، 
در پایان س��خنرانی س��االنه ترامپ در کنگ��ره، در حرکتی که 
نش��ان از ناراحتی و اعتراض او نسبت به سخنان رئیس جمهور 
آمریکا داشت، کپی متن سخنرانی او را مقابل دوربین رسانه ها 

پاره کرد.
رواب��ط ترام��پ و پلوس��ی از زمان آغ��از به کار کنگ��ره جدید 
همواره پرتنش ب��وده و اخیرا به خاطر پیگیری و تصویب طرح 
استیضاح او در مجلس نمایندگان تیره تر از همیشه شده است. 
در س��خنرانی سال گذش��ته ترامپ در کنگره نیز »دست زدن 
خاص و تمسخرآمیز« پلوسی هنگام سخنرانی او تا مدت ها نقل 
محافل سیاسی و رسانه ای بود. گرچن ویتمر فرماندار دموکرات 
ایالت میش��یگان در واکنش به س��خنرانی دونالد ترامپ رئیس 

جمهور آمریکا گفت: ش��ما می توانید آنچه را که کسی می گوید 
گوش دهید، اما برای آنکه حقیقت را بدانید، ببینید که آن فرد 
چه کاری انجام می ده��د. ویتمر همچنین از اقدامات دولت در 
جلوگی��ری از اجرای طرح های عمرانی و از جمله س��اخت پل، 
بازسازی جاده ها و طرح های عرضه آب آشامیدنی در ایالت های 

مختلف انتقاد کرد. 
فرماندار میش��یگان گفت: تهدید اف��راد در توئیتر باعث تعمیر 
پل ها نمی شود، بلکه آن ها را می سوزاند. سخنرانی رئیس جمهور 
آمریکا در کنگره با واکنش های بس��یاری مواجه ش��ده و حتی 
رس��انه های این کش��ور هم این س��خنرانی را یک س��خنرانی 

انتخاباتی« توصیف کرده اند.
 شبکه »سی ان بی س��ی« در این باره نوشت: »این سخنرانی به 
س��خنرانی در کارزار انتخاباتی ش��باهت داشت و رئیس جمهور 
ب��ه تعریف و تمجدی از کارنامه خود در ایجاد ش��غل پرداخت 
و همچنی��ن به )مردم آمریکا( درباره درباره عواقب سیاس��ت ها 
و خط مش��ی های دموکرات ه��ا هش��دار داد«. رئیس  مجلس 

نماین��دگان آمریکا با صدور بیانیه ای انتق��ادی تصریح کرد که 
س��ومین س��خنرانی س��االنه رئیس جمهور ترامپ، کلکس��یون 
طوالنی از دروغ هایی بود که با هدف گمراه  کردن مردم آمریکا 
از عملکرد این دولت طراحی ش��ده بود. سندرز نامزد دموکرات 
انتخابات 2020، ضمن انتقاد از سخنرانی سالیانه دونالد ترامپ 
در کنگره، آن را آخرین س��خنرانی سالیانه وی در ردای ریاست 

جمهوری دانست. 
شومر رئیس اقلیت دموکرات سنای آمریکا اعالم کرد سخنرانی 
س��االنه دونالد ترامپ بیش��تر ش��بیه به نط��ق انتخاباتی بود تا 
س��خنرانی که یک رهبر واقعی ارائه می دهد. وزیر امور خارجه 
آمری��کا به اق��دام رئیس مجلس نمایندگان این کش��ور به پاره 
کردن متن س��خنرانی دونالد ترامپ در کنگره واکنش نش��ان 
داد.  مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا با انتش��ار تصویری 
کارتونی به اقدام نانس��ی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان این 
کش��ور به پاره کردن کپی متن سخنرانی ساالنه ترامپ واکنش 

نشان داد و آن را مورد تمسخر قرار داد.

آگهى مناقصه سیمکشى خطوط 63 اتصال به 
پست مهرگان و خط 63 مهرگان - سریزد

به شماره 124م/98

شرکت برق منطقه اى یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس 
دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  و  ذیل  اطالعات 
(ستاد) به شماره فراخوان 2098001071000029 برگزار نماید.

عمومى یک مرحله اى نوع مناقصه1

کسب شرایط اولیه2 را  کیفى  ارزیابى  امتیاز  حداقل  که  مناقصه گرانى 
نمایند.

از تاریخ 1398/11/16 لغایت 1398/11/23زمان دریافت اسناد3

رایگان نحوه دریافت اسناد 4 صورت  به  را  اسناد  مى توانند  شرایط  واجدین 
دریافت   www.setadiran.ir نشانى  به  ستاد  سامانه  از 

نمایند. 

مبلغ تضمین شرکت در 5
فرایند ارجاع کار

595,090,000 ریال

تسلیم 6 مهلت  آخرین 
پیشنهادها

ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1398/12/07

زمان گشایش 7
پیشنهادها

ساعت 9 روز شنبه مورخ 1398/12/10

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا تسلیم پیشنهادها8
طریق  از  پاکات  بازگشایى  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارایه 

سامانه ستاد انجام خواهد شد.

تماس 9 شماره  و  نشانى 
دستگاه مناقصه گزار

پارك  از  بعد  دانشجو،  بلوار  حسین،  امام  میدان  یزد، 
و  تدارکات  امور  یزد،  منطقه اي  برق  شرکت  شادي، 

قراردادها, 035-38250344

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن توضیحات10
و  تضمین  فاقد  مخدوش،  مشروط،  مبهم،  پیشنهادهاى  به 
ترتیب  ارسال گردد  از سامانه ستاد  غیر  پیشنهادهایى که 

اثر داده نخواهد شد.

w w w . s i a s a t r o o z . c o m
@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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