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همزمان با ارائه پیشــنهاداتی از طرف مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بــرای جمعبندی مذاکرات
رفعتحریمها ،آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ملت ایران اعمال کرد که با پاسخ قاطع تهران مواجه شد .چماق
یک نوع سالح سرد اســت اما به یقین میتوان گفت ابزار اصلی ایاالت متحده در پیشبرد سیاست خارجی این
کشور است .البته آمریکاییها چماق را بزک با ابزارهای مختلف تزئین میکنند و به صورت خام از آن استفاده

نمیکنند بلکه همچنان بتوانند برای سیاستمداران جهانی تازه به دوران رسیده ژست دموکراسی و صلح بگیرند.
جو بایدن که برای مواجهه با برجام همان مســیر ترامپ را آغاز کرد ،ابتدا به جای بازگشت به برجام مذاکراتی
فرسایشــی را آغاز کرد و همزمان با میز مذاکرات از تحریم مضاعف به عنوان یک ابزار جهت اعمال فشــار و
امتیازگیری از ایران استفاده کرد.در تازهترین اقدامات از این قبیل ،وزارت خزانهداری آمریکا...
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پیشبینیبرژینسکیدربارهچین
روسیه و ایران

ماجرای بحران
تایوان چیست؟

ســفر احتمالی نانســی پلوســی به تایوان بحران در شرق
آســیا را به اوج خود رســانده اســت و تهدیدهای نظامی
چین در صورت تحقق این ســفر میتوانــد یک درگیری
نظامی را در آن منطقه رقم بزند« .نانســی پلوســی» رئیس
مجلس نمایندگان آمریکا احتماالً در چارچوب تور شــرق
آسیای خود عازم تایوان شود .در صورت وقوع این رخداد،
«پلوسی» ارشدترین مقام حاکمیتی آمریکا خواهد بود که در
قرن  ۲۱به تایوان سفر کرده اســت .این سفر احتمالی تنش
لفظی و خط و نشان نظامی میان آمریکا و چین را به نقطه اوج
خود میرساند .سوالی که در اینجا پدید میآید این است که
اساس ًا چرا موضوع تایوان تبدیل به سرتیتر اخبار رسانههای
جهان شده است؟ آمریکا ســه پرونده «برنامه اتمی ایران»،
«جنگ روسیه  -اوکراین» و «حاکمیت...
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ترور الظواهری و چند پرسش

بهروز فرهمند
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با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

عملکرد
دستگاههای
متولیدرسیل
اخیر ارزیابی
میشود

روزانهمقتاصقتادصسادرسآرمدآمد
روزانهما

ترور ایمن الظواهری ،جراح چشمپزشک مصری ،سلفی پیکارجو و رهبر القاعده
پرسشهایی را پدید آورده است.نخست اینکه این ترور برای جنوب غرب آسیا و
خاصه بر روابط طالبان و آمریکا چه پیامدهایی دربردارد؟ این پرسش از آن بابت
مهم است که هرچند یک ترور فقط یک فرد را نشانه میرود و یک تن را حذف
میکند ،اما تجربهها نشان میدهد ترورها گاهی به تحوالت منطقهای میانجامد
و چه بسا ژئوپلتیک و نقشه جغرافیای سیاســی یک منطقه را دستخوش تغییر
میکند .بی آنکه بخواهم نتیجهگیری کنم که ترور الظواهری نیز آیا از همان دست
ترورهای معطوف به تحوالت عمیق است یا خیر ،خواه ناخواه ،شیوه این ترور و
زمان و مکان آن ،پرسشبرانگیز است.حمله تروریستی دو پهپاد آمریکایی به محل
سکونت الظواهری در کابل ،اگر بخواهیم همکاری یا گرا دادن احتمالی طالبان (یا
دستکم بخشی از طالبان) را نادیده بگیریم ،برای آمریکاییها پروژهای به سختی
یافتن یک سوزن در انبار کاه بوده است .الظواهری به کابل آمده و با مالهبتاهلل
رهبر طالبان بیعت کرده بود .حضور او در کابل بیانگر این بوده که از حضورش در
این شهر احساس امنیت میکرده و دور از ذهن نیست که تضمینی نیز بابت امنیت
خود و خانوادهاش از مقامات طالبان گرفته بوده باشد .در این باره ،محمدحسین
جعفریان ،تحلیلگر ارشد تحوالت افغانستان در یادداشتی چنین تحلیل کرده که
این ترور ،میلیونها دالری را که این روزها روانه کابل میشود ،توجیه میکند و
میافزاید سطح باالتری از روابط میان طالبان و واشنگتن قابل پیشبینی است.
صرفنظر از این گمانهزنیها ابهامها و پرسشهای دیگری هم وجود دارد .مانند
اینکه دو پهپاد آمریکایی از کدام پایگاه در منطقه به پرواز درآمدهاند و از آسمان
چه کشورهایی گذشتهاند تا بر فراز کابل رسیدهاند؟ همچنین گویی قرار نیست
کسی در غرب دراین باره بیندیشد که الظواهری پیر و فرتوت و سازمان القاعدهای
که مدتهاســت دیگر ســر و صدای چندانی از آن برنمی خیزد ،برای آمریکا
خطرناکتر است یا سراجالدین حقانی ،رهبر شبکه حقانی و زیرمجموعه طالبان؟
نقش احتمالی «آیاسآی» (اطالعات ارتش پاکستان) هم از دیگر گمانههاست
که جای درنگ دارد .با این همه ،تحوالت پیش رو در حوزه همسایه شرقی نشان
میدهد ترور الظواهری را در راستای یک سناریوی بزرگتر باید ارزیابی کرد یا
اینکه آن را تنها یک حذف و انتقام باید دانست که میتواند هدیه شگفتانه کاخ
سفید برای دموکراتهای آمریکا در آستانه انتخابات این کشور باشد.
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اسالمی در حاشیه جلسه هیات دولت

گازدهیبهسانتریفیوژهاپاسخی
بهتحریمهایآمریکابود

پیشبینی برژینسکی درباره چین ،روسیه و ایران

ماجرای بحران تایوان چیست؟

سفر احتمالی نانســی پلوسی به تایوان بحران در شرق آســیا را به اوج خود
رسانده اســت و تهدیدهای نظامی چین در صورت تحقق این سفر میتواند
یک درگیری نظامی را در آن منطقه رقم بزند.
«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا احتماالً در چارچوب تور شرق آسیای
خود عازم تایوان شود .در صورت وقوع این رخداد« ،پلوسی» ارشدترین مقام حاکمیتی
آمریکا خواهد بود که در قرن  ۲۱به تایوان سفر کرده است.
این سفر احتمالی تنش لفظی و خط و نشان نظامی میان آمریکا و چین را به نقطه اوج خود
میرساند .سوالی که در اینجا پدید میآید این است که اساس ًا چرا موضوع تایوان تبدیل
به سرتیتر اخبار رسانههای جهان شده است؟
آمریکا سه پرونده «برنامه اتمی ایران»« ،جنگ روســیه  -اوکراین» و «حاکمیت چین بر
تایوان» را تبدیل به جبهه درگیری با سه عنصر نافرمان از نظم جهانی واشنگتن کرده است.
آمریکا در سه حوزه جغرافیایی با  ۳قدرت منطقهای عهدی بست« :برجام» در سال ۲۰۱۵
با تهران« ،عدم پیشروی ناتو به سمت شرق اروپا» در سال  ۱۹۹۰با مسکو ،سیاست «چین
واحد» در سال  ۱۹۷۹با پکن.
مورد اول در سال  ۲۰۱۸با خروج یکجانبه آمریکا از بین رفت« .بایدن» نیز پس از  ۸دور
مذاکرات وین حدفاصل  ۱۳فروردین الی  ۲۰اســفند  ۱۴۰۰و یک دور مذاکرات دوحه
در تیر  ۱۴۰۱حاضر به ارائه تضمین برای پایبندی آمریکا به توافق در دوره خود(!) و عدم
استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریمهای علیه ایران نشد.
مورد دوم نیز ،ناتو برخالف تعهد واشــنگتن به دروازههای روسیه رسید .وزیر خارجه
وقت آمریکا روز  ۹فوریه  ۱۹۹۰میالدی تعهد داد که ناتو حتی یک اینچ از مرزهای آلمان
به سمت شرق پیشروی نکند ]۱[.ا ّما این پیمان نظامی ۱۴ ،کشور دیگر در شرق اروپا را
طی  ۵موج گسترش سرزمینی درسالهای  ۲۰۱۷ ،۲۰۰۹ ،۲۰۰۴ ،۱۹۹۹و  ۲۰۲۰به قلمرو
خود اضافه کرد.
اکنون دروازه شرقی روسیه کام ً
ال تحت کنترل ارتشهای ناتو قرار دارد.
عضویت  ۱۴کشور به ناتو بعد از فروپاشی شوروی
اما مورد سوم؛ این موضوع نیز تلویح ًا فروپاشــیده ولی هنوز به طور رسمی اعالم نشده
است .آمریکا سیاست «چین واحد» را در سال  ۱۹۷۹میالدی تحت سه اعالمیه رسمی و
مشترک با پکن به رسمیت شناخت و روابط خود را با تایوان قطع کرد]۳[.
اصل «چین واحد» به این معناست که جزیره تایوان بخشی از قلمرو مادر و حاکمیت پکن
است .جزیره تایوان در فاصله  ۱۳۰کیلومتری استان فوجیان چین قرار دارد.
نزدیکی آمریکا به پکن به خاطر تشدید شــکاف میان حزب کومونیست چین و حزب
کومونیست شوروی بود .آمریکا پس از فروپاشی شوروی زیر تعهدات خود در قبال اصل
چین واحد زد و روابط خود با تایوان را از سر گرفت.
روزنامه نیویورک تایمز در روز  ۲۲می  ۱۹۹۵نوشت« :مقامات ارشد دولت [آمریکا] اعالم
کردند که رئیس جمهور کلینتون تصمیم گرفته است به [لی تنگ هوی] رئیس تایوان ویزا
بدهد .حرکت مذکور یک سیاست  ۱۶ساله را میشکند  ...هیچکدام از روسای تایوان از
سال  ۱۹۷۹اجازه بازدید از آمریکا را نداشته است]۳[».
گروه بینالمللی بحران ( )International Crisis Groupدر همین رابطه نوشــت:
«چین در پاسخ [به ســفر لی تنگ هوی] ســفیر خود را از آمریکا فراخواند و یک سری
تمرینات نظامی بین جوالی  ۱۹۹۵تا مارس  ۱۹۹۶برگزار کرد]۴[».
آمریکا در واکنش به این رزمایش نظامی دست به بزرگترین نمایش قدرت در شرق آسیا
از پایان جنگ ویتنام زد .هدف واشــنگتن این بود که به پکن نشــان دهد تنها ابرقدرت
جهان است.
در گام بعدی «نیوت گینگریچ» رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا در سال  ۱۹۹۷عازم
تایوان شد .این اولین سفر مقام بلندپایه حکومت آمریکا به این منطقه و دهن کجی آشکار
به سیاست «چین واحد» بود .گســترش رابطه آمریکا  -تایوان به جایی رسید که فروش
تسلیحات آمریکایی در دوران ترامپ به عدد  ۲۰میلیارد دالر رسید]۵[.
از طرفی ،در حال حاضر ســرفرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام و هند موسوم به
ایندوپکام ( )INDOPACOMبزرگترین سرفرماندهی آمریکاست .استعداد نظامی
معمول ایندوپکام بالغ بر  ۳۷۵هزار نیرو ۲۰۰ ،کشــتی نظامی شــامل  ۵ناو هواپیمابر و
 ۱۱۰۰هواپیما است .الزم به ذکر است که ارتش آمریکا نیروهای برون مرزی خود را به ۶
سرفرماندهی تقسیم کرده و هدف عملیاتی سنتکام ،یوروکام و ایندوپکام به ترتیب مهار

ایران ،روسیه و چین است.
حال پس از  ۲۷سال قرار است «نانسی پلوسی» در کسوت رئیس وقت مجلس نمایندگان
آمریکا به تایوان سفر کند .سفری که هنوز در هالهای از ابهام است« .پلوسی» در حساب
توئیتری خود نوشت که به همراه هیئتی از کنگره آمریکا عازم کشورهای سنگاپور ،مالزی،
کره جنوبی و ژاپن است و اسمی از تایوان ذکر نکرده است.
ا ّما شبکه  CNNبه نقل از یک مقام ارشــد تایوانی و یک مقام آمریکایی گزارش داد که
انتظار میرود پلوسی از تایوان بازدید به عمل آورد .خبری که سطح تنش در منطقه «هند
 آرام» را به نقطه اوج خود رسانده است .سفر به تایوان نظیر سفر به جزایر سهگانه ایراندر خلیج فارس بدون اطالع ایران است!
نکته ماجرا اینجاست که آمریکا در موضوع اوکراین ،جزیره کریمه را جزء جدایی ناپذیر
کیف میداند ولی در نمونه مشــابه ،حاضر به پذیرش الحاق جزیره تایوان به حاکمیت
پکن نیست.
از همین روی ،بحران در شرق آســیا به باالترین نقطه خود رســیده است .چهار فروند
ناو هواپیمابر و جنگــی ارتش آمریکا به نامهای رونالد ریــگان ،آبراهام لینکلنUSS ،
 )7-Tripoli (LHAو  )6-USS America (LHAاطراف جزیره تایوان آرایش
جنگی گرفتهاند.
ا ّما این بار لحن پکن به شدت تهاجمی شده .اکنون چین صاحب بزرگترین نیروی دریایی
جهان است و آمریکا از این حیث در رتبه دوم قرار دارد .خط قرمز خود را نیز اعالم کرده؛
وزیر دفاع چین به وزیر دفاع آمریکا صراحت ًا گفت "در صورت اعالم اســتقالل تایوان،
آماده جنگیم".
در همین اثناء ،ارتش چین ویدئویی از توانمندی قوای نظامی پکن منتشــر کرد [ ]۷تا به
آمریکا نشان دهد چین  ۲۰۲۲معادل چین  ۱۹۹۷نیست .انتشار این ویدئو با ۹۵امین سالگرد
تاسیس ارتش خلق چین در روز اول آگوست ( ۱۰مرداد) مصادف شد.
«سید ابراهیم رئیســی» رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی  ۶۰دقیقهای با «شی جین
پینگ» حمایت از سیاســت چین واحد را سیاســت قطعی و اصولی جمهوری اسالمی
ایران دانست.
فدراسیون روسیه نیز در واکنش به سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت
آمریکا بیثباتی را برای جهان به ارمغان میآورد.
این سه پرونده تنها قطرهای از دریای بدعهدی سیستماتیک آمریکاست .موارد فوق نشان
میدهد که تنها هدف واشنگتن از مواجهه با دشــمنان خود تسلیم تمدنی آنهاست .ا ّما
آمریکا دیگر ابرقدرت دهه  ۹۰میالدی نیست و توان اعمال قدرت همزمان در مواجهه با
چین ،روسیه و ایران را ندارد.
لذا در اشتباهی راهبردی ،در حال محقق کردن پیشگویی برژینسکی (وزیرخارجه اسبق
آمریکا) در مورد اتحاد قدرتهای شــرقی است .این نظریهپرداز شــهیر تاریخ آمریکا
در کتاب «صفحه شــطرنج بزرگ :برتری آمریکا و الزامات ژئواســتراتژیک آن» نوشت
«خطرناکترین سناریو ،ائتالف بزرگ ضد هژمونیک میان چین ،روسیه و شاید ایران است
که نه با ایدئولوژی بلکه به دلیل نارضایتی [از غرب] متحد میشوند».

ایدههای هفته جاری ایران برای مذاکرات

علیباقری بهوین میرود

2

ســخنگوی وزارت خارجه با اعالم عزیمت هیأت مذاکرهکننده ایرانی به ریاســت باقری به وین تا ســاعاتی دیگر گفت که در این دور از
گفتوگوها درباره ایدههای همه طرفها از جمله ایدههای هفته جاری ایران بحث میشود.ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز
(چهارشنبه)  ۱۲مرداد ماه از عزیمت هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسالمی ایران به وین برای ادامه مذاکرات به منظور رفع تحریمهای ظالمانه
علیه ملت ایران خبر داد.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :در چارچوب سیاست رفع تحریمهای ظالمانه...
2

با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

عملکرددستگاههایمتولیدرسیلاخیرارزیابیمیشود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاونان و بازرسان کل استانهایی
که درگیر سیالب شدند ،دستور داد با قید فوریت تکالیف دستگاهها را با
توجه به هشدارها و پیش بینیهای دستگاههای متولی و احتمال وقوع
سیل بررسی کنند.
به گزارشاقتصاد سرآمد از سازمان بازرسی کل کشور ،ذبیح اهلل خداییان در جلسه
مخرب و خسارت بار
شورای معاونان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حادثه ّ
سیل در برخی نقاط کشور به خانواده جانباختگان این حادثه تسلیت گفت و برای
مصدومان از درگاه خداوند متعال شفای عاجل آرزو کرد.
وی با اشاره به ماموریت رئیس قوه قضاییه به ســازمان بازرسی کل کشور مبنی بر
ارزیابی ابعاد و زوایای گوناگون موضوع به معاونان و بازرسان کل استانهایی که
درگیر سیالب شدند ،دســتور داد با قید فوریت تکالیف دســتگاهها را با توجه به
هشدارها و پیش بینیهای دستگاههای متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.
خداییان تاکید کرد :تکالیف قانونی دستگاههای متولی از ابعادی همچون پیشگیری،
آمادگی ،مقابله ،بازسازی ،آزادسازی حریم رودخانهها و الیروبی مسیلها بررسی
و در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی ،مراتب برای رســیدگیهای
بعدی گزارش و نسبت به معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اداری اقدامات الزم
انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید میدانی از مناطق سیل زده امامزاده
داود(ع) تهران گفت :مطابق بازدید صورت گرفته ،مشاهده شد که کانال آب مسقف

و تبدیل به محوطه و مغازه شده بود و خسارتهای جانی و مالی فراوانی را در
پی داشته است.وی فلسفه قیام امام حسین(ع) را تحقق امر بهمعروف و نهی از منکر
اعالم کرد و با اشاره به آیات و روایات نقل شده در مورد امربهمعروف و نهی از منکر
تصریح کرد :خداوند متعال در آیات متعددی اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر را
متذکر شده است و امیر المومنین(ع) هم در خصوص اهمیت امربهمعروف و نهی
از منکر میفرمایند «تمام کارهای نیک و حتی جهاد در برابر امربهمعروف و نهی از
منکر مانند قطرهای در دریا است».
عضو شــورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه امر بهمعروف و نهی از منکر یک
وظیفه عمومی است ،خاطرنشان کرد :بعد دیگر امر بهمعروف و نهی از منکر عالوه
بر تذکر ،این است که هر فرد با عمل خود امربهمعروف و نهی از منکر را در جامعه
گسترش دهد.
به گزارش ایرنا ،امروز ســه شــنبه ۱۱مرداد ،مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و
نجات جمعیت هالل احمر گفــت :از تاریخ یک مرداد تا به امــروز هالل احمر با
بکارگیری نیرو و تجهیزات در سیالب های ناشی از پدیده مانسون در سطح کشور
فعال بوده و در  ۲۴استان متاثر از سیالب مشغول خدمت رسانی به شهروندان بوده
است .در همین زمینه مجموع مناطق عملیاتی متاثر از سیل یک هزارو  ٦۶۹ناحیه در
 ۱۶۷شهرستان بوده و یک هزارو  ۳۸۶روستا نیز درگیر سیالب و آبگرفتگی شده اند.
ولی پور با اشاره به اینکه امدادرسانی در  ۱۵استان کشور همچنان ادامه دارد از یاری
رسانی به بیش از  ۶۱هزار نفر از متاثرین از سیل خبر داد.

آگهي مناقصه عمومی
یک مرحله ای
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شناسه آگهی1360422:

شهرداري حميديا در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات مورد نیاز بیمه ای خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد .
-1تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1401/05/13می باشد.
-2آخرين مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه :ساعت  13:15روز پنجشنبه تاریخ 1401/05/20
-3آخرين مهلت زمانی ارسال پيشنهاد  :ساعت  13:15روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30
 -4زمان بازگشايی پاکتهای پيشنهاد  :ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1401/05/31
-5برآورد اولیه کار مبلغ 12.617.359.000ریال می باشد.
 -6شرايط پيمانكاران متقاضي :
 -1-6ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  640.000.000ریال .
 -2-6دارا بودن تائیدیه صالحیت از بیمه مرکزی
 -7شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
 –8نفرات اول ،دوم ،سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
 -9ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا نیز الزامی است .
 -10اطالعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :
آدرس :یزد ،حمیدیا  ،بلوار شهید دشتي ،خیابان شهید نصرا ...جعفري  ،شهرداري حمیدیا تلفن 035-38222283
 -11متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان
امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
 -12سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/05/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/05/20 :

شهرداریحمیدیا

