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اگرچــه از آن روز تاکنون جمهوری 
تعهدات  براســاس  ایران   اســامی 
بین المللی خود تــاش زیادی کرد 
تــا بتواند همچنان این توافق را با حضور ســایر بازیگــران زنده نگه دارد و 
با اعضای باقیمانده در برجام، حضور نداشــتن آمریــکا در این قرارداد بین 
المللی را کمرنگ کند، امــا نگرانی متحدان امریکایی از عواقب همکاری با 
ایران موجب اجرا نشدن تعهدات غربی ها در برجام شد و سایه تحریم هایی 
امریکا را بر اقتصاد ایران  گستراند. اکنون سوال این است آیا سیاست فشار 
حداکثری ایده ترامپ برای شکست ایران بود یا اینکه از سوی نظام  تصمیم 

گیری در امریکا اتخاذ شده بود؟ 
 شکست برجام شکست یک اندیشه است 

تحریم ایران در 4 دهه پس از انقاب اســامی، همواره پای ثابت سیاست 
دولت های متفاوت واشــنگتن در قبال تهران بوده و در بهترین دوره ها هم 
ســکانداران متفاوت کاخ سفید به اصطاح خودشــان سیاست »چماق و 
هویج« را دنبال می کردند. سیاســت فشار حداکثری تحمیل شده بر ایران 
نیز به همراه تهدید، تنش و جنگ نرم نیز سیاســتی بود که از دوران اوباما 
طراحی آن انجام شــده بود و واشنگتن به همراه متحدان خود آن را دنبال 
می کرد و این مقاومت مردم ایران و همراهی با نظام اسامی بود که در این 
تحلیل مورد توجه قرار نگرفت. نشریه »د تریبون« در این باره نوشت: ایران 
با مقاومت حداکثری با ایاالت متحده مقابله کرده است. نفوذ ایران کم نشد 

و ایران همچنان در منطقه نفوذ دارد. 
باربارا اســاوین در یادداشتی که وب  ســایت شورای آتانتیک در این باره 
منتشــر کرده نوشته، سیاست فشار حداکثری نتوانست سیاستهای ایران را 
تغییر دهد. ایران برنامه موشکی خود را ادامه داده و حتی یک ماهواره نظامی 
به فضا پرتاب کرده است. »ایلهان عمر« نماینده دموکرات ایالت مینسوتای 
آمریکا نیز در مصاحبه ای گفته بود که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه 
ایران با شکســت نمایانی مواجه شد. وی افزود: »به عنوان یک راهبرد، این 
یک شکست نمایان بود. این راهبرد نتوانست هیچ کاری برای آوردن ایران 
به پای میز مذاکره انجام دهد.« دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 
این باره گفته؛ همه می دانیم که مذاکرات برجام با سیاست نرمش قهرمانانه 
همراه شد. این سیاست منجر به یک دیدبانی قدرتمند در آینده و در تاریخ 
ملت ایران شد تا ملت ایران بتوانند از این دیدبانی، آینده خود را در صحنه 
بین الملل و منطقه روشن تر ببیند.محسن رضایی افزود: اکنون که برجام به 
عنوان موفق ترین دستاورد این اندیشه، زیر پای امریکا و خیانت اروپا از بین 
رفته، نباید آن را شکست فقط یک دولت تلقی کرد بلکه باید شکست برجام 
را شکســت یک اندیشه در اداره کشور آن هم در چند دولت دانست. سردار 
یداهلل جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقاب اسامی درباره تحلیلش از 
شکست انتخاباتی ترامپ گفت: حوادث آمریکا از جنبه های گوناگون نیازمند 
تحلیل است. شکست ترامپ را، باید شکست آمریکا در مقابل مقاومت ملت 

قهرمان ایران ارزیابی کرد. وی خاطرنشان کرد: ترامپ بر اساس یک تحلیل، 
آمریــکا را از برجام خارج کرد و البته برخــی از جریان های داخلی ایران و 
بعضاً دولتی ها در شکل گیری این تحلیل نقش برجسته ای داشتند. تحلیل 
ترامپ این بود که وضعیت داخلی ایران به گونه ای اســت که پس از خروج 
آمریکا از برجام و تشــدید تحریم ها علیه جمهوری اسامی، ایران از بین دو 
گزینــه جنگ یا مذاکره، یکی را در پیش خواهد گرفت.  جوانی با تاکید بر 
اینکــه بین اهداف جمهوری خواهان و دموکــرات ها در قبال ایران تفاوتی 
وجــود ندارد، گفت: هر دو حزب دشــمن جمهوری اســامی و ملت ایران 
بوده و به دنبال براندازی در ایران هســتند. تفاوت بین آن ها در شــیوه ها 
و روش های اعمال دشــمنی اســت. جالب اســت که »جو بایدن« با اشاره 
به شکست سیاست »فشــار حداکثری« ترامپ علیه جمهوری اسامی، از 
سیاست »فشار هوشــمندانه« دولت خود علیه ایران یاد می کند. بنابراین، 
فشار ها نه تنها قطع نخواهد شد، بلکه به نوعی تداوم می یابد؛ اگرچه ممکن 
اســت برای تأثیرگذاری بر انتخابات ایران، گشایش های کوتاه  مدت حاصل 
شــود، نکته مهم این است که در مقابل »فشار های هوشمند« بایدن، ملت 
ما هم باید به یک »مقاومت هوشــمندانه« دست بزند. سردار یداهلل جوانی 
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقاب اسامی در این باره می گوید: مقاومت 
حداکثری ملت ایران بــا هدایت های راهبردی رهبر معظم انقاب و قدرت 
پاســخگویی قاطع ایران به هر نوع اقدام نظامی خارجی، ســه عامل اصلی 

شکست آمریکا در اعمال فشار حداکثری است. 
در این میان جریان رســانه ای در امریکا در تاش است که این سیاست را 
انتخاب ترامپ عنوان کرده و اعام کند که این رویکرد ترامپ اســت که در 
مقابل ایران شکست خورده نه جریان قدرت در امریکا. این هدف در راستای 
هموار سازی راه برای اقدامات بایدن و کاهش روحیه مقاومت در میان مردم 

ایران دنبال می شود. 

رسول اکرم )ص(: عبادت هفتاد جزء است که بهترین 
آن، کوشش در به دست آوردن مال حال است.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 99/21 

امورقراردادها شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

ت دوم
نوب

و  آموزش  جنب  ارم  بلوار  انتهای  یاسوج-  آدرس  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  وفاضالب  آب  شرکت 
پرورش شهرستان بویراحمد- تلفن 33341111-074 شناسه ملی 10861970210 کد اقتصادی 411133595155 و کد پستی 
با  7591757878 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست 
شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه آب پایه 5 و 
باالتر از سازمان برنامه و ... طبق جدول زیر ، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه 
اجتماعی باشد واگذار نماید ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 99/11/09  تا ساعت 19 مورخ  99/11/14 .
2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 99/11/27.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  99/11/28  .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .
5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

6( هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
7( به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتراز میزان مقرر، چک 

شخصی ونظایرآن و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان 
منعقده را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.

10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
11( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131

دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768
تاریخ انتشار نوبت اول  : 99/11/07               

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/08

محل موضوع مناقصهردیف شهرستان 
مبلغ برآورد اولیهمحل تامین اعتباراجرا

رتبه مورد نیاز)ریال(
معتبر  تضمین  مبلغ 
فرآیند  در  شرکت 
ارجاع کار  )ریال(

مدت اجرا

1

فیروزآباد  آبرسانی  پروژه 
لوله  اجرای  و  تهیه  )شامل 
اتصال  فوالدی  لوله  با  گذاری 
ضخامت  به  اینچ   4 جوشی 
 580 بطول  میلیمتر   4 جدار 
اتصال  فوالدی  لوله  و  متر 
ضخامت  به  اینچ   6 جوشی 
میلیمتر بطول 2936  جدار 5 
مخزن  باب  یک  احداث  و  متر 
و  مسلح  بتن  مکعبی  متر   200
و  شیرآالت  حوضچه  اجرای 
برآورد  و  مشخصات  ...(طبق 

فنی

بویراحمد

اعتبارات  محل  از 
ملی  توسعه  صندوق 
عمومی  بودجه  و 
طرح  کد  با   ... و 
و   1503003006
غیره بخشی در قالب 
اسناد و اوراق خزانه 

اسالمی مدت دار

8 ماه700000000آب پایه 5 و باالتر 13837184259

آگهی به کلیه مالکین و صاحبان حقوق قانونی
اجرای  در  دارد  نظر  در  قزوین  شهرداری 
و  اراضی  تملک  و  خرید  نحوه  قانونی  الیحه 
عمومی  های  برنامه  اجرای  برای  امالک  و  ابینه 
و  دولت مصوب سال 1358  نظامی  و  عمرانی   ،
ابنیه و  ماده واحده قانون نحوه تقویم اراضی و 
امالک مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 
نسبت به تملک قسمتی از فروعات ثبتی 44 ، 
 65 ، 67، 64، 66، 51 ، 50  ، 47 ، 39 ،46، 45
 ، 76 ، 93 ، 91 ، 92 ، 75 ، 74 ، 71 ،73 ،72 ،
 ، 120 ، 119 ، 118 ، 106 ، 105 ، 104 ،108 ، 89 ،90
 ، 134 ، 132 ، 131 ، 130 ، 122 ، 117 ، 116 ، 115
  156 ، 155 ، 154 ، 152 ، 153 ، 151 ،144 ، 136
از  3198 -اصلی بخش 4 قزوین و یا کلیه پالک 
هایی که در محدوده ضلع جنوب جاده ارنجک 
و کروکی ذیل در  نقشه  که مطابق  پل قدس  تا 
قرارگرفته  شرق  سبز  کمربند  ارتباطی  مسیر 

اقدام نماید.
قانونی  حقوق  صاحبان  و  مالکین  کلیه  از  لذا   
دارندگان  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  اعم 
سند رسمی که ملک و یا حقوق قانونی ایشان 
قرار  قزوین  شهرداری  طرح  اجرای  مسیر  در 
داشتن  دست  در  با  شود  می  دعوت  گیرد  می 
و   1 تبصره  اجرای  در  مالکیت  مدارک  و  اسناد 
4 قانون فوق الذکر حداکثر ظرف مدت یک ماه 
کارشناس  معرفی  آگهی جهت  انتشار  تاریخ  از 
مرضی  کارشناسی  تعیین  و  خود  منتخب 
واقع  مرکز  شهرداری  امالک  اداره  به  الطرفین 
بدیهی  نمایند.  مراجعه  شهرداری  خیابان  در 
است در صورت عدم مراجعه ، شهرداری نسبت 
قضائی  مراجع  طریق  از  خود  قانونی  تکلیف  به 

اقدام خواهد نمود. 
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  سیاوش طاهرخانی- شهردار قزوین
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siasatrooz@  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

8 8 0 0 6 6 8 8

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی

شکست آمریکا نه ترامپ


