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پی��ش  از انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا ،  اس��تراتژی 
اصالح طلبان با توجه به عملکرد دولت و دغدغه های موجود 
برای انتخابات ناامیدانه بود و بسیاری از آنها در حال سبک و 
سنگین کردن محدودیت های خود به منظور حضور اثربخش 
در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری بودند ، اما پیروزی 
بای��دن امید تازه ای را برای آنها در رقابت های 1400 فراهم 
ک��رد و چنین امیدی را می تواند از ابراز نظرهای آنها بعد از 

اعالم پیروزی دموکراتها در انتخابات آمریکا دید. 
پیش از روش��ن ش��دن نتایج  انتخابات ریاس��ت جمهوری 
امری��کا، اصالح طلبان نگران انتخاب ترامپ از س��وی مردم 
امری��کا بودند. آنها پی��ش بینی کرده بودن��د که در صورت 
پیروزی ترامپ دیگر نمی توانند با آمریکا به توافق برس��ند و 
در نتیجه کش��ور  وارد یک دوره پرتنش می شود که به تبع 
آن ش��رایط در داخل کشور نیز سخت تر و رویکرد مردم نیز 

به آنها سردتر از حاال خواهد شد.
نوع رفتار سیاسی اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم 
و پس از آن نیز نش��ان می داد که به انفعال سیاسی سختی 
دچار ش��ده اند. در این میان اظهارات آنها  در رسانه ها نشان 
می دهد  که آنها به ش��دت روی پیروزی بایدن حس��اب باز 
کرده اند.آنه��ا در اظه��ارات خود تاکید دارن��د که اگر بایدن 
برنده ش��ود امریکا به برجام برمی گردد و باید در بهمن ماه، 

منتظر بازگشت آمریکایی ها به برجام باشیم.
در این میان حاال که فکر می کنند ش��رایط به نفع آنها رقم 
خ��ورده تالش می کنند تا با ایجاد فضای دو قطبی، مجدداً  
مواضع خود را درباره این مس��ئله برای مردم تبیین کنند و 

دوباره با تکیه بر کدخدا به چرخه قدرت دست یابند. 
اما به  نظر می رس��د دیگر چنین بحث هایی نمی تواند باعث 
قانع  شدن مردم برای اعتماد به جناح اصالح طلب باشد، زیرا 
مردم با واقعیات مواجه اند و واقعیت امروز ایران بی ثمر بودن 
توافق هس��ته ای است. اصالح طلبان باید بدانند که بار دیگر 
نمی توانند از سیاست مذاکره بهره ببرند و مردم را قانع کنند 
که در صورت پیروزی ب��ا مذاکره مجدد با غربی ها از میزان 
فش��ارها بر آن ها می کاهند. چندی پیش س��خنگوی حزب 
کارگزاران س��ازندگی با اش��اره به اولویت های دولت آینده، 
اظهار داشت: دولت آینده باید در واقع از شرایط جدیدی که 
بعد از انتخابات آمریکا به وجود می آید استفاده کند در واقع 
ب��ا توجه به اینکه یک دولت تازه نفس هم در ایران ش��کل 
می گیرد، ما باید تالش کنیم بس��تر رواب��ط عادی را با دنیا 
برقرار کنیم و با تکیه بر قدرت ملی از تحریم ها عبور کنیم. 
حسین مرعشی تصریح کرد: نگاه اصالح طلبان به قدرت این 
است که آن را ابزار مصالحه با دنیا قرار می دهند چرا که این 
ق��درت برای مصالحه، مفید ب��وده و در گفتگوها و مذاکرات 

می تواند منافع ملی کشور را حداکثر کند. 
 کارشناسان چه می گویند؟ 

محمد کاطم انبار لویی کارش��ناس مس��ائل سیاسی در این 
باره در گفتگو با سیاست روز با تاکید بر اینکه پیروزی بایدن 
در امریکا خوشحالی ندارد، در این باره گفت: سقوط ترامپ 
از صحنه سیاست امریکا، شاید از این بابت خوشحال کننده 
باشد که قاتل شهید سلیمانی شکست خورد و آه آن شهید 
مظلوم دامن گیر وی ش��د، اما در مورد بایدن باید گفت که 
سیاست های تجاوز گرایانه امریکا و تحریمهای ظالمانه علیه 
کش��ورمان در دوران اوبامای دموکرات تشدید شد و بایدن 

معاون اول او بود . 

وی با اشاره به اینکه در این شرایط خوشحالی اصالح طلبان 
از پیروزی بایدن در امید به مذاکره مجدد با امریکا نش��أت 
می گیرد، افزود: البته مردم ایران این مسئله را نمی پذیرند. 
دولتم��ردان ما در زمان اوباما و دموکرات ها پای میز مذاکره 

نشستند و حاصل این مذاکرات سندی به نام برجام بود. 
کارش��ناس مسائل سیاس��ی  تصریح کرد: این سند از سوی 
همه طرفین مذاکره به امضا رس��ید و اما علیرغم آنکه ایران 
بر تعهدات خود متعهد ش��د و آنه��ا را انجام داد اما اعضای 

5+1 به تعهد خود عمل نکردند. 
انبارلوی��ی تاکی��د کرد: مذاکره ای با دول��ت آینده امریکا در 
کار نیس��ت، ایران قبالً  مذاکره کرده است و متن مذاکرات 
مشخص و امضای 6 کشور و قدرت جهانی پای این توافقنامه 
اس��ت  بنابراین الزم اس��ت تا امریکایی ها به مفاد آن عمل 
کنند. وی گفت: اما ش��اید خوشحالی از اینکه بایدن به این 
تواف��ق بدون مذاکره جدید عمل کند، توجیه پذیر باش��د و 
بتواند افقی تازه برای برداشته شده تحریمها باشد. حتی اگر 
بخواهد مذاکره ای بعد از اجرای برجام از س��وی امریکایی ها 
صورت گیرد، بایس��تی جبران خس��اراتی که امریکایی ها به 
دلیل اجرا نکردن توافق به ایران زده اند، موضوع مذاکره آتی 

باش��د. این کارشناس مسائل سیاس��ی با تاکید بر اینکه 
امریکایی ه��ا در اثر نقض برج��ام  حداقل 150 

میلی��ارد دالر ب��ه ایران زیان زده ان��د، افزود: 
تنها در صورت اینکه اصالح طلبان به دنبال 
اجرای برجام و گرفتن خس��ارت از امریکایی 
ه��ا باش��ند، م��ی توانن��د از روی کار آمدن 
بایدن برای انتخاب��ات 1400 بهره ای ببرند.  
انبارلوی��ی بایادآوری اینک��ه  روی کار آمدن 

بای��دن در انتخابات ربطی به توفیق اصالح 
طلبان در انتخابات 1400 ندارد، 

اظهار داش��ت: اصالح طلبان 
پیش از ای��ن توافق خود را با 
امریکایی ه��ا انجام داده اند و 
توافق جدیدی وجود نخواهد 
داش��ت. برج��ام محکمترین 
قراردادی ب��ود که امضای 6 
قدرت جهان��ی را با خود به 
همراه داش��ت و توافق جدید 
ه��ر چه باش��د حتم��اً ازاین 

تواف��ق ضعیف تر اس��ت. وی 
تصریح کرد: وقتی امریکا به این 

تعهد که از نظر حقوق بین الملل و 
میثاق های جهانی معتبر اس��ت، 
عمل نکرد نباید انتظار داش��ته 
باش��یم به توافق دیگری دست 
یابی��م . 6 س��ال طول کش��ید 

که این توافقی حاصل ش��د و ش��اخصی بر اصالح طلبان در  
دولت گذش��ته است. جالب آنجاس��ت که اکثریت تحریمها 
علیه ایران در زمان زمامداری دموکراتها انجام ش��د و همین 
دموکراتها بودند که چند سال قبل با ایران توافق کردند. این 
کارشناس سیاسی و فعال اصولگرا با تاکید بر اینکه نبایستی 
ش��عور مردم را نادیده بگیریم، گف��ت: مردم ایران به دولتی 
رأی دادن��د که اصالح طلبان از آن حمایت کردند. دولت در 
آن زم��ان اعالم کرد که نیاز به این توافق وجود دارد. بعالوه 
دول��ت ایران به تم��ام تعهدات خود بر اس��اس برجام عمل 
کرد، اما طرف مقابل هیچ عکس العملی نداش��ت. انبارلویی 
گف��ت: امریکا باید پذیرد که ب��دون مذاکره به تعهدات خود 
در برج��ام عمل کند. با روی کار آم��دن ترامپ امریکایی ها 
ب��ه بهانه های مختلف از جمله تصمیم دمکراتها، از برجام به 
شکل یک طرفه خارج شدند و حاال بایدن از سوی دمکراتها 
بر سر کار است. وی افزود: مردم می پرسند آیا بایدن حاضر 
است بدون مذاکرات جدید به تعهدات امریکا در برجام عمل 
کند؟ اگر اصالح طلبان بتوانند به این سوال جواب دهند، در 
آن زمان این مسئله توفیقی برای آنها و دولت است و جایی 
برای امیدواری در انتخابات 1400 خواهند داش��ت ، در غیر 
این صورت نه. این کارش��ناس مسائل سیاسی تصریح کرد: 
نباید هیچگاه حافظه سیاسی و تاریخی مردم را دست کم 
گرفت و تنها در صورتی که تحریمها را بدون مذاکره و 
توافق مجدد برداشته شود می توانند امیدوار باشند که 
در انتخابات 1400 نظر مردم را به خود جلب کنند. 
همچنین حس��ین نقوی حس��ینی اس��تاد دانشگاه و 
نماینده مردم در سه دوره هشتم ، نهم و دهم مجلس 
ش��ورای اس��المی در این باره به خبرنگار سیاست روز 
گفت: پیش بینی می ش��د که اگر دموکراتها 
در امری��کا پیروز ش��وند و دولت این 
کش��ور را در اختی��ار بگیرند، طیف 
اصالح��ات و دول��ت در ای��ن زمینه 
تقویت شوند و بهره برداری خوبی از 
این مسئله کنند. وی افزود: برجام 
با هم��ه نقاط ضع��ف و قوتی که 
دارد تنها دستاورد دولت یازدهم 
و دوازده��م در عرصه بین المللی 
بود و اگر برجام مجدداً احیا شود 
و امریکایی ه��ا به برجام برگردند 
طبیعی اس��ت که طیف دولت و 
اصالح طلبان از این فرصت نهایت 

استفاده را خواهند کرد. 
نقوی حس��ینی با اش��اره ب��ه اینکه 
احی��ای برج��ام، به نوع��ی احیای 
اصالح طلبان محس��وب می شود، 
اظهار داش��ت: باید در نظر داشت 

ک��ه قاطبه مردم بر این باورند که بین ترامپ و بایدن فرقی 
وج��ود ندارد و هر دو به تحریم، فش��ار و دش��منی با ایران 
و بران��دازی، اعتق��اد دارند و از رژیم صهیونیس��تی حمایت 
می کنن��د . بنابرای��ن روی کار آمدن هر ی��ک از آنها تفاوت 

چندانی بر زندگی مردم نخواهد داشت.
وی افزود: با این حال، مردم در عکس العمل های خود نشان 
داده ان��د که پیروزی بای��دن در انتخابات امری��کا نمی تواند 
میدان بزرگ��ی را برای پی��روزی در انتخابات 1400 فراهم 
بیاورد. نقوی حس��ینی با یادآوری اش��تباهات زیاد و س��وء 
مدیری��ت دول��ت و طیف وابس��ته به آن، گف��ت: آنها با این 
اش��تباهات پیش از این میدان را برای رقابت های 1400 از 
دس��ت داده اند و بعید به نظر می رسد که پیروزی دمکراتها 
در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگ برنده ای برای آنها 

باشد و آنها را برای انتخابات احیا کند.
نماینده مردم ورامین درمجلس دهم افزود: موضوعاتی چون 
حقوق بش��ر، توان موشکی دفاعی کشورمان و نفوذ و حضور  
گس��ترده ایران در منطقه که مورد اخت��الف امریکا و ایران 
است از جمله مهمترین عوامل محدود کننده اصالح طلبان 
ب��رای بهره ب��رداری از پیروزی بایدن و بازگش��ت دمکراتها 
اس��ت. تنها چارچوب همکاری ایران ب��ا 5+1 که امریکا هم 
یکی از این کش��ورها اس��ت برجام اس��ت و کشورمان هیچ 
جایی در برج��ام برای توافق و مذاکره جدید ندیده اس��ت. 
ای��ران هیچ مذاکره جدیدی را در دس��تور کار خود ندارد و 

تنها همکاری در چارچوب برجام مورد توجه قرار د ارد.
وی تصریح کرد: اگر دموکراتها خواهان صحبت برای تدوین 
برجام جدید باشند و یا اینکه بخواهند تغییری در آن انجام 
دهند، قطعاً جمهوری اس��المی ایران در این چارچوب هیچ 

حرکتی نخواهد کرد. 
نقوی حس��ینی گفت: اینها محدودیت هایی اس��ت که برای 
اصالح طلب��ان وجود دارد و باعث می ش��ود که آنها نتوانند 
خیلی به پیروزی بایدن و دمکراتها در امریکا امیدوار باشند 

و از آن به نفع خود بهره برداری کنند . 
 در نهایت 

در نهایت باید توجه داش��ت که جو بایدن سال های سال در 
آمریکا مس��ئول بوده و همواره  رویکرد ضد ایرانی را اتخاذه 
کرده است. س��وال اینجاست؛ حال که بایدن رئیس جمهور 
ش��ده چگونه می تواند به نفع ایران عمل کند و یک گروهی 

را در ایران سرکار بیاورد که تن به سازش بدهند؟
مردم در هش��ت سال گذش��ته  این نگاه را تجربه کرده اند و 
دریافتند که این نگاه چه تبعات س��نگینی برای کش��ورمان 
به دنبال داش��ته است. از س��وی دیگر بعید به نظر می رسد 
مردمی ک��ه این همه ک��م کاری از اصالح طلبان در دولت و 
مجلس دیده اند فرصت پیروزی یا ش��انس دوباره به حضور 
آنها در پاس��تور دهند. ترامپ و بایدن یکی با مشت آهنین 
و دیگ��ری ه��م با همان مش��ت ولی با دس��تکش مخملین 
در مقاب��ل ایران ظاهر می ش��وند. در عین ح��ال در امریکا 
رئیس جمهور به تنهای��ی تصمیم نمی گیرد بلکه یک هیئت 
حاکمه سیاست را به رئیس جمهور می گوید اما روش اجرای 
آن سیاست توسط هر رئیس جمهوری فرق می کند که  این 

روش اعالم سیاست ها نباید ما را فریب دهد.
مردمی ک��ه این همه ک��م کاری از اصالح طلبان در دولت و 
مجل��س قبلی دیده اند، آیا فرصت پیروزی یا ش��انس دوباره 

حضور در پاستور را به اصالح طلبان می دهند؟

پیامبر اکرم )ص(: هیچ کار خیری را ریاکارانه انجام نده و آن را از 
روی حیا ترك مکن.

قدرت بازدارندگی کشور با مذاکره با 
آمریکا از بین می رود

عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه تهران با بی��ان اینکه 
آمریکایی ها ورود ایران به مذاکرات را نشانه سیاست 
موفق ش��ان می بینن��د، گفت: ب��ا مذاک��رات قدرت 

بازدارندگی کشور از بین می رود.
محمد جمش��یدی در برنامه »ب��دون توقف« که از 
شبکه سوم سیما پخش شد، با تأکید بر اینکه مذاکره 
با آمریکا قدرت بازدارندگی کش��ور را از بین می برد، 
یادآور شد: آمریکایی ها هنوز به مذاکره با ایران امید 
دارند چون ورود ایران به مذاکرات را به دلیل موفقیت 

سیاست های خود می بینند. 
جمشیدی در پاسخ به این سؤال که »چرا آمریکایی ها 
هنوز ب��ه مذاکره با ایران امی��د دارند«؟ گفت: چون 
ورود به مذاکرات را به دلیل موفقیت سیاست آمریکا 
می بینند، چون شما نمی توانید بگوئید به عنوان طرف 
برابر با تو وارد مذاکرات می شوم، او ائتالفی از کشورها 
را می آورد و همین طور که سر میز بنشینید یک نفر 
هس��تید در مقابل چند نفر، یعن��ی پذیرفتید که در 
مقابل آنها هستید و چون آنها یک برنامه واحد دارند 

شما نمی توانید به راحتی برگردید.
وی ادامه داد: دوم اینکه دس��تور کار مذاکره که قرار 
نیس��ت با توافق ما انجام شود، او  دستور کار مذاکره 
را تعیین کرده و آنقدر هم فشار می آوردند که بیایی 
و وقتی که وارد مذاکره شدی یعنی آن دستور کار را 
پذیرفتی و وارد ش��دی، آنجا نمی توانی درباره خروج 
آمری��کا از منطقه و یا رفع تحریم ها صحبت کنی، او 
گفت��ه که من 12 مح��ور را از تو می خواهم اگر اینها 
اتفاق بیفتد بع��د من درباره تحریم صحبت می کنم. 
عضو هیئت علمی دانش��کده حقوق و علوم سیاسی 
دانش��گاه تهران با اش��اره به اینکه م��ا باید واقعیات 
سیاس��ت را آن طوری که سیاست طراحی می شود 
ببینی��م، تصریح ک��رد: حتی اگر به دنب��ال تعامل و 
مذاکره و تکرار تجربیات شکست خورده قبلی هستیم 
باید مؤلفه های قدرت مان را تقویت کنیم، نمی توانیم 
بگوئیم من منطقه را به ش��ما تحویل می دهم و بعد 
به دنبال امتیاز او باش��ید، چون مزیت شما منطقه یا 

قدرت موشکی است.
وی گف��ت: اگر اینها را تحوی��ل دهید چیزی برایتان 
باقی نمی ماند، آمریکایی ها در منطقه با ش��ما درگیر 
بودند از اوباما به بعد به این نتیجه رسیدند که ایران از 
نظر اقتصادی ضعیف است به جای درگیری منطقه ای 
راه ضربه زنی اقتصادی به ایران را پیش گرفتند، حرف 
من این است که ما باید خودمان را قوی کرده و  نقاط 
قوت و ضعف خودمان و طرف مقابل را بشناسیم.  این 
استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که »در طی این 
س��ال ها در آمریکا چرا فقط نماین��دگان از دو حزب 
رأی می آورند« عنوان کرد: س��ال 2016 خانمی که 
نماینده حزب دیگری بود وقتی خواس��ت در مناظره 
شرکت کند دستگیرش کردند، چون شما برای جلب 
رأی باید پول خرج کنید و اینها بسیار هزینه بر است 

و کسی که پول نداشته باشد نمی تواند بیاید.
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(تجدید مرتبه اول) مناقصه شماره 30900-8-9076 
( خرید تجهیزات روشنایی و پریز و پالگ ضد انفجار با متعلقات نصب (تولید داخل کشور))

      روابط عمومى 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

1- نوع مناقصه : دو مرحله اى داراي ارزیابی کیفی 
2- نوع فراخوان : عمومى .

3 - نام ونشانی مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالی، 
شماره 255، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمى نژاد- دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : 051-37285024

ریال   351,500,000 مبلغ  به  دولتی  معامالت  براي  تضمین  نامه  آیین  در  شده  اعالم  هاي  تضمین   : مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع   -4
( سیصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار ریال ) .  (الزم به ذکر است در این مرحله نیازى به اخذ و ارایه تضمین نمى باشد.)

تدارکات  سامانه  طریق  از  مناقصه  اسناد  دریافت  به  نسبت   ،  99/09/05 مورخ   16 ساعت  تا  توانند  می  متقاضیان   : اسناد  دریافت  مهلت  و  نحوه   -5
الکترونیکى دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2099092134000039 در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است 

تمامى مراحل برگزارى مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی تکمیل شده: متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور 

الکترونیکى دولت  نیاز در سامانه تدارکات  به همراه مدارك مورد  را  اسناد مناقصه تکمیل شده   ، تا ساعت 16 مورخ 99/09/22   بایست حداکثر  می 
بارگزارى و ثبت نمایند. الزم به ذکر است پس از پایان مرحله ارزیابی کیفی اسناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (سامانه ستاد)   ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسى پیشنهاد فنى شرکتها (ارزیابى فنى)، پاکتهاى مالى شرکتهاى واجد شرایط در تاریخ 99/11/23  ، 
در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد (دفتر آبکوه) به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالی، شماره 255، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده (تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالی) قطعی نبوده 

و با توجه به روند ارزیابی امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابی کیفی می باشد در این مرحله صرفًا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه 
مورد نظر می باشد. بدیهی است شرکت هایی که در فرایند ارزیابی کیفی تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقبًا 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (سامانه ستاد)  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
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